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یفسلف هلاسر 

باتک تاصخشم 

17277-5 یبایزاب :  هرامش 

.ق 428  - 370 هللادبع ، نب  نیسح  انیس ، نبا  هسانشرس : 

Avicenna

انیس نبا  یطخ /] هخسن  ] یفسلف هلاسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

یننوبلاطی ایـشا  مهیلع  یلما  نا  ینولاس  ییاقدـصا  ناـف  دـعباما  انیـس  نب  یلعوبا  سیئرلا  خیـشلا  لاـق  : زاـغآ هماـجنا :  ماـجنا ،  زاـغآ ، 
...اهدیدحتب

...ثادحالا ینعمو  قباس  نامز  یف  دوجو  هل  نکی  مل  نا  دعب  ییش  داجیا  ینامزلا  ثادحالا  ینعمو  دوجوم : : ماجنا

173×125 عطق : 68×123؛ روطس : هزادنا  رطس ، 15 (5ب-17ب ،) گرب 17 يرهاظ :  تاصخشم 

يریرحت خسن  : طخ هجرد  عون و  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

گنر يدوخن  يدابآ  تلود  : ذغاک عون 

یخرس هب  نیوانع  : نتم تانیئزت 

گنر يدوخن  ذغاک  نوردنا  یبرض  لودج  یکشمال  کی  جامیت  : دلج تانیئ  زت  عون و 

مسلط شقن  اب  اه  مناخ  هب  طوبرم  اعد  لوا  گرب  رهظرد   : هخسن هب  طوبرم  ياه  تشاددای  دوجوم :  هخسن  تایصوصخ 

ددعو داحآ  هب  همادارد  دنک و  یم  عورش  دودح  هرابردار  ثحب  هداتفا  نآ  رخآ  هک  انیـس  نبا  زا  تسا  یفـسلف  هلاسر  هخـسن :  یفرعم 
.دبای یم  نایاپ  هخسن  هدیسرن  رخآ  هب  ثحب  نآ  موهفمو  كرتشم  مسا  عادبا  لصفرد  دزادرپ و  یم  ییش  ثرثکو 

لوا گربرد  یلاصو  / 89 دنفسا  . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

یبرع نابز : یلک :  تشاددای 

1083911 انیس نبا  قلفلا / هروس  ریسفت  اب : :  هدش  یفاحص 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

یفسلف www.Ghaemiyeh.comهلاسر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنشورف يدهمدمحم ، یمیهاربا ، هدوزفا :  هسانش 

[ قح فلاخم  روص  هلاسر  ]

قفتا دق  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هتالـص  نیرکاشلا و  دـمح  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  فیطل  ای  کتوعد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نییار قحلل  هفلاـخملا  سفنلا  یف  هدوجوملا  روصلا  حاـضیإ  وه  هولع و  هللا  مادا  لـجالا  سیئرلا  داتـسالا  اندیـس  « 1  » هب رما  اـمیف  رظنلا 

هلیختم و ال نوکت  اهنا  امهدحا 

__________________________________________________

ياهتروص مهد  حیضوت  هکنیا  هب  دشخب  ماود  ار  وا  تبترم  يدنلب  يادخ  لجا  سیئر  داتـسا  ام  راوگرزب  ياقآ  رما  رد  رظن  داتفا  قافتا 
رد هدوجوم 
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تـسا يأر  ود  تسا  قح  فلاخم  هک  سفن  رد  هدوجوم  ياهتروص  رد  گرم  زا  سپ  رـشب  سوفن  زا  تسا  قح  فلاـخم  هک  ار  سفن 
مود هلقاع  توق  تالوقعم  زا  هن  تسا  هلیختم  توق  تاکردم  زا  هکنآ  لّوا 

__________________________________________________

ءامکحلا متاخ  هتـشاگن  سیلاطاطـسرا  همجرت  ناونع  رد  يروکـشا  بطق  هکنانچ  دـیتاسا  ءاـسؤرب  حلطـصم  ارهاـظ  دیـسب  ریبعت  (- 1)
.سیلاطوطسرا میکح  مهئاملع  دیس  نیینانویلا و 

54 ص : یفسلف ، لئاسر 

- هقیقح ناف  الطاب  لاق  دـقف  هتبلا  هلوقعم  تسیل  هلیختم و  اهنا  لاق  نم  اماف  اعم  هلوقعم  هلیختم و  نوکت  نا  یناثلا  هتبلا و  هلوقعم  نوکت 
هروص لکف  هیف  هکرـشلا  لقعلا  زوجی  ـال  اـم  رئاـس  هراـشالا و  عضولا و  نع  هارعم  سفنلا  یف  هدوجوم  هروصلا  نوکت  نا  یه  لوقعملا 

هروصلا هذـه  یلع  وه  اـم  هلاـحملا  هروصلا  نم  هلوقعم و  هیلک  یهف  اـهیف  هکرـشلل  زیوجتلا  لـقعلل - نکمی  ثیحب  سفنلا  یف  هدوجوم 
دق هدـحاو و  قوف  اصاخـشا  نوکی  نا  زوجی  کلذـکف  نایعالا  یف  هدوجو  دوج  نمف  نایعالا  یف  دوجوم  برغملا  ءاقنع  ناب  داقتعاک 
نا نکمی  اهنا  یقبیف  هتبلا  هلوقعم  نوکت  قحلل ال  هلباـقملا  هروصلا  نا  یف  لوـالا  يأرلا  لاحتـسا  اـمهمف  لوقعم  کـلذ  اـیلک و  دـقتعا 
نا لوقنف  اهیف  هدلاخ  یقبت  مأ  سفنلا  نع  لحمضت  هروصلا  هذه  له  رظنی  نا  مزلی  رارطضابف  اذه  یلع  رمالا  ناک  اذا  هلوقعم و  نوکت 

اهتاذ و مزاول  اهنا  ثیح  نم  ءایـشالا  لقعت  هلاعفلا  لوقعلا  هیدمرـسلا و  همئادـلا  رومالا  یف  هدوجوم  نوکت  نا  نکمی  هروصلا ال  هذـه 
مزل ناف  لعفلاب  ادوجوم  نوکی  هلاحم  وهف ال  لعفلاب  ادوجوم  ارما  مزل  رما  لک  اهدوجول و  تادـعم  طـئاسو و  وا  اـهدوجول  هلقاـع  یه 

یناثلا لعفلاب و  ادوجوم  نوکی  نا  بجی  الاحم  رما  هلاعفلا  لوقعلا 
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یف هلاحملا  روصلا  ینعا  ناهذالا  یف  هدوجوم  اهنکل  اهمزاول و  لـقعت  اـهنا  اـنلق  ذا  اـهلقعی  ـال  لاـحم و  رما  اـهمزلی  ـال  نا  یقبف  لاـحم 
سوفنلا

__________________________________________________

هک تسنآ  لوـقعم  تقیقح  هچ  هتفگ  لـطاب  تسین  لوـقعم  تسا و  لـیختم  دـیوگ  هـک  سک  نآ  اـما  دـشاب  ود  ره  لوـقعم  لـیختم و 
هک یتروص  ره  سپ  دـشاب  نآ  رد  تکرـش  دـنکن  زیوجت  لقع  هچنآ  زا  نآ  دـننام  هراشا  عضو و  زا  درجم  سفن  رد  هدوجوم  تروص 

ار لاحم  تروص  مه  تروص  نیدب  تسا و  لوقعم  یلک و  ار  نآ  رد  تکرـش  دنک  زیوجت  لقع  هک  یهجو  رب  تسا  سفن  رد  دوجوم 
دیامن زیوجت  جراخ  رد  ار  اقنع  دوجو  دنک  زیوجت  هک  یـسک  الثم و  جراخ  رد  برغم  اقنع  دوجوب  داقتعا  نوچ  دومن  روصت  ناوت  یم 

فلاخم تروص  ندوبن  لوقعم  زا  ترابع  هک  لّوا  يأر  نوچ  هدومن و  لقعت  ءاقنع  ناونعب  یلک  يرما  اریز  ار  نآ  نتـشاد  ددعتم  دارفا 
لحمـضم و ایآ  یتروص  نینچ  دـید  دـیاب  هرورـضلاب  سپ  تسا  لوقعم  هک  مود  يأر  دـنام  یم  یقاب  تسا  لاـحم  لـطاب و  تسا  قح 

يدمرـس يدـبا و  روما  دادـع  رد  تسین  نکمم  تروص  نیا  دوجو  میئوگیم  سپ  دـنام  یم  سفن  رد  رادـیاپ  ای  سفن  زا  دوشیم  لئاز 
لوقع دـنک و  لقعت  تسا  شیوخ  تاذ  مزال  هک  ههج  نیا  زا  ار  ءایـشا  هلاعف  لوقع  هچ  دـشاب  يدـبا  يدوجوم  لاعف  لقع  رد  دـشاب و 

مزال نآ  دیاب  دشاب  یلعف  دوجوم  رما  مزاول  زا  هک  يرما  ره  هتبلا  دیامن و  لقعت  ار  ءایـشا  دوجو  تادـعم  طئاسو و  ای  ءایـشا  نآ  دوجو 
رد لعفلاب  دوجوم  لاحم  رما  دیاب  دشاب  مزال  یلاحم  رما  ار  هلاعف  لوقع  رگا  سپ  دشاب  یلعف  يدوجوم  مه 
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لقعت دشابن و  لوقع  مزاول  زا  لاحم  رما  دیاب  سپ  تسا  لاحم  مود  نوچ  دشاب و  جراخ 

55 ص : یفسلف ، لئاسر 

یلع رهاظ و  نیدوجولا  نیب  قرفلا  هتبلا و  نوکت  الف  نایعالا  یف  هدوجوم  اهنا  اما  هجولا و  اذه  نم  اهلقعت  هلقاعلا  نا  کش  الف  هیرشبلا 
طـسوتب نوکی  الف  اهتاذ  اهکاردا  اماف  لیختلا  سحلا و  طسوتب  الا  ءایـشالا  نم  ائیـش  كردت  هیرـشبلا ال  سوفنلا  ناف  لیوط  مالک  اذه 

داکی امم ال  يرمعل  وه  هعانصلا و  باحـصا  اذه  نایب  یلوت  دق  هعـضوم و  یف  هفرعت  كاردالا  نم  رخآ  عون  کلذ  لیختلا و  سحلا و 
اذاف هلوقعم  اهریـص  صاخلا و  اهلعف  هلعف )  ) لقعلا اهیف  لعف  هلاحم  ریغ  هلاحم و  ام  هروص  هلیختملا  هوقلا  لیخت  اذاف  لصحم  هیف  کشی 
هنازخ عضو و  یف  يا  مسقنم  یف  مسترت  تالوقعملا ال  نا  مولعم  لقعلا و  نف  قحلل  هفلاخم  هروص  هتبلا  لصحی  مل  لیختلا  طـسوتی  مل 

اذاف هلبقم  تماد  ام  هلوقعملا  روصلا  اهیلع  اهنع  ضاف  هلاعفلا  لوقعلا  یلع  هلبقم  سفنلا  تراص  اذاف  هلاـعفلا  لوقعلا  اـهلک  تـالوقعملا 
تناک يا  سفنلا  نع - هلئاز  هلوقعملا  روصلا  تناک  املک  رومالا و  هذهب  اهنع  تلغتـشا  هیندبلا  يوقلا  ندبلا و  ههج  یلا  اهنع  تضرع 
بهاو نم - روصلا  کلت  لوقعلا  طسوتب  اهیلع  تضاف  لب  روصلا  کلت  اهنم  تکرداف  تـالوقعملا  هنازخ  تعلاـط  اهکردـت  ـال  سفنلا 

تکرداف روصلا  یناعملا و  نم  اهتاظوفحم  هنازخ  تعلاط  هلیختملا  اهروصل  هکردم  نکت  مل  امهم  هّلیختملا  هوقلا  نا  امک  روصلا 

__________________________________________________

دنک لقعت  ار  نآ  هلقاع  هک  تسا  ینهذ  تادوجوم  زا  هیرـشب  سوفن  رد  هعنتمم  تروص  سپ  دشاب  یتسیاب  نهذ  رد  اهنت  یلاحم  نینچ 
تسا رهاظ  دوجو  ود  نیا  نایم  قرف  تشاد و  دهاوخن  یجراخ  دوجو  هتبلا  نکل 
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سپ ار  شتاذ  شکاردا  اما  لـیخت و  سح و  هطـساوب  زج  دـنکن  يزیچ  كاردا  هیرـشب  سوفن  تسا و  زارد  اـجنیا  رد  نخـس  هتـشر  و 
نایب ار  نآ  تمکح  تعانص  باحصا  دوش و  هتسناد  شلحم  رد  هک  تسا  كاردا  زا  يرگید  عون  نیا  تسین و  لیخت  سح و  طسوتب 

هک یلعف  نامه  وا  رد  لقع  دومن  لیخت  لاحم  ریغ  ای  لاحم  ار  یتروص  هلیختم  توق  نوچ  سپ  دنکن  کش  نآ  رد  لصحم  دـندومن و 
قح فلاخم  هک  یتروص  دشابن  هطـساو  لایخ  رگا  سپ  دـهد  رارق  هلوقعم  تروص  ار  تروص  نآ  دـهدیم و  ماجنا  تسا  وا  هب  صاخ 

تالوقعم هلمج  هنازخ  عضو و  ياراد  ینعی  مسقنم  يرما  رد  دوشن  مسترم  تالوقعم  تسا  مولعم  دوشن و  لصاح  لـقع  رد  هتبلا  تسا 
درک ضارعا  نوچ  تسا و  یقاب  لابقا  ات  دوش  ضئاف  وا  زا  هلوقعم  روص  دومن  هلاعف  لوقع  يوس  لابقا  نوچ  سفن  تسا و  هلاعف  لوقع 

دنکن كاردا  سفن  ار  نآ  ینعی  سفن  زا  دریذپ  لاوز  هلوقعم  روص  هچره  دوش و  نآب  لوغـشم  هیندـب  ياوق  ندـب و  ههج  يوس  نآ  زا 
روصلا بهاو  زا  لوقع  طـسوتب  ددرگ  ضئاـف  وا  رب  روص  نآ  هکلب  دـنک  كاردا  ار  روـص  ناـمه  هدوـمن  هعلاـطم  ار  تـالوقعم  هنازخ 

روص نآ  روص و  یناعم و  زا  دنک  هعلاطم  ار  تاظوفحم  هنازخ  دیامنن  ار  هلیختم  روص  كاردا  نامز  ره  هلیختم  توق  هکنانچ 

56 ص : یفسلف ، لئاسر 

مسج و یف  هوق  وا  امـسج  اهتنازخ  نوکت  نا  مزلیف  عضو  يذ  مسقنم و  رما  یف  الا  اهـشاقتنا  نوکی  تایئزجلا ال - روصلا و  کـلت  اـهنم 
هلاّعفلا لوقعلا  اهتنازخ  لب  مسج  یف  هوق  وا  امسج  اهتنازخ  نوکی  نا  نکمی  تالوقعملا ال 
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اذاف دیدجلا  لیختلا  هطـساوب - روصلا  هذـه  لصح  لقعلا و  سفنلا و  عجار  سفنلا  نع  هلئاز  قحلل  هلباقملا  روصلا  هذـه  تناک  امهمف 
لیختلا سیل  ذا  لیختلا  هطـساوب  يرخا  هرثک  اهیف  لصحی  نا  نکمی  روصلا و ال  هذه  اهنع  تلطب  هلیختملا  هوقلا  تلطب  ندبلا و  تقراف 

- نع روصلا  هذـه  ضیفت  امنا ال  توملا و  دـعب  هقطاـنلا  سفنلا  نع  خـسفنت  قحلل  هلباـقملا  روصلا  نا  حـصف  اذـه  تبث  اذا  وا  دوجوم 
ضیفی ناکف  هرورضلاب  الا  رـشلا  هنم  لصحی  يدابلا ال  سفنلا و  تاذل  هبـسانم  ریغ  اهنال  هقحلا  روصلاک  توملا  دعب  هیناث  هرک  سفنلا 

رادـم ریخ و  وه  ذا  هنع  ضیفت  هقحلا  روصلا  هنع و  ضیفی  نا ال  بجو  لیختلا  لطب  اذاف  لـیختلا  هرورـضل  هفلاـخملا  روصلا  هذـه  هنع 
سحلا و هطـساوب  الا  تالوقعملا  نم  اهتاذ  نم  ائیـش  كردت  هقطانلا ال  سفنلا  نا  اهادحإ  تامدقم  ثلث  یلع  بکرملا  سایقلا  اذـه -

نا نکمی  ام ال  تالوقعملا  نم  هیلختم  وا  هسوسحم  هروصلا  کلت  نوکت  نا  دـعب  الا  هلوقعم  هروص  اهل  نوکت  اهنا ال  لوقا  لب  لـیختلا 
لقعلا نا  لوقا  لب  هلاعفلا  لوقعلا  هلالج و  لج  يرابلاک  یسح  وا  یلیخت  رما  اهمدقتی 

__________________________________________________

دـشاب و مسج  رد  یتوق  اـی  مسج  شا  هنازخ  دـیاب  سپ  عضو  يذ  مسقنم و  يرما  رد  رگم  دوشن  شقتنم  تاـیئزج  دـیامن و  كاردا  ار 
لباقم هک  يروص  نامز  ره  سپ  تسا  هلاعف  لوقع  شا  هنازخ  هکلب  دـشاب  مسج  رد  یتوق  ای  مسج  شا  هنازخ  تسین  نکمم  تالوقعم 
ندـب زا  نوچ  سپ  دـیدج  لیخت  طسوتب  دوش  لـصاح  تروص  نیا  دـنک و  هعجارم  ار  لـقع  سفن و  ددرگ  كاـپ  سفن  زا  تسا  قح 

تسین نکمم  دوش و  لطاب  اهتروص  نیا  دش  لطاب  هلیختم  توق  دومن و  تقرافم 
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گرم زا  سپ  هقطان  سفن  زا  تسا  قح  فلاخم  هک  يروص  ور  نیا  زا  درادـن  دوجو  لیخت  هچ  يدـیدج  لیختب  دوش  لصاح  هراـبود 
یلاعت يراب  درادن و  سفن  تاذ  اب  تبـسانم  هک  تسنآ  يارب  هقح  روص  دـننام  هرابود  سفن  زا  روص  نیا  لوصح  مدـع  ددرگ و  لیاز 

روص سپ  تسا ) يرورض  تسا و  ریثک  ریخ  مزاول  زا  دهد  يور  ملاع  نیا  رد  هک  يرورش  ینعی   ) تروصب رگم  دنزن  رـس  رـش  يو  زا 
لصاح وا  زا  هقح  روص  طقف  تسا  بجاو  گرم ) زا  دعب   ) دوش لطاب  لیخت  نوچ  تسا و  لیخت  ندوب  يرورض  يور  زا  قح  فلاخم 

زا ار  تالوقعم  زا  يزیچ  دـنکن  كاردا  هقطان  سفن  هکنآ  لّوا  تسا  همدـقم  هس  رب  بکرم  ساـیق  نیا  رادـم  تسا و  ریخ  وا  هچ  دوش 
لیختم ای  سوسحم  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوشن  لـصاح  وا  يارب  هلوقعم  تروص  میئوگیم  هکلب  لـیخت  سح و  هطـساوب  رگم  دوخ  تاذ 

هلاعف لوقع  هلالج و  لج  يراـب  نوچ  یـسح  اـی  یلیخت  يرما  وا  رب  تسین  مدـقم  هک  تسا  یلوقعم  تـالوقعم  زا  هچ  یلب ظ )  ) دـشاب
لعفلاب لقع  یئالویه  لقع  میوگیم  هکلب 
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روصلا هذه  نا  هیناثلا  تامدقملا  بانطا و  هیف  قیقحتلا  لهال  مالک  اذه  لیختلا و  سحلا و  طسوتب  الا  لعفلاب  القع  ریصی  ینالویهلا ال 
ناتاه اضیأ و  ریثأت  هیف  مهولل  ناف  مهولا  سحلا و  لیخنلا و  طسوتب  الا  سفنلا  یف  لصحی  نا  نکمی  هایا ال - هفلاخملا  قحلل  هلباـقملا 

هلاعفلا ال لوقعلا  یلع  هلبقم  نکت  مل  ام  هیرـشبلا  سفنلا  نا  هثلاثلا  همدقملا  همکحلا و  هعانـص  يزربم  دنع  هیف  کش  امم ال  ناتمدقملا 
.هروص اهیف  ظفحتی  تالوقعملا و ال  نم  ائیش  كردت 
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هثلاثلا همدـقملا  هذـه  يوقلا و  رئاس - یف  لاحلاک  اکردـم  اهـضعب  اظفاح و  اهـضعب  نوکیف  مسقنت  یتلا  رومالا  نم  تسیل  اهناف  هلوقعم 
لوقعلا نا  لیق  ناف  اهفالخ  هیلع  لطبی  قیقدـلا  رظنلا  یفاشلا و  ثحبلا  نکل  همکحلا و  بابرا  نم  دـحاو  اهیف  کشی  نا  نکمی  اـمم ال 

اعم اضیأ  تالوقعملل  هکردـملا  یه  نوکت  نا  مزلیف  اکردـم  یـش ء  اـظفاح و  اـهنم  یـش ء  نوکی  یتح  همـسقنم  ءایـشا  تسیل  هلاـعفلا 
فرعت اهناف  هنع  ضرعت  هرات  ائیـش و  كردت  هرات  نوکت  الف  دحاو  نآ  یف  هعفد  اهلک  تالوقعملا  كردت  هلاعفلا  لوقعلا  نا  باوجلاف 

ذا امئاد  اهتظحالمب  تالوقعملا  كردـنف - لوـالا  تاذ  یلع  هلبقم  ادـبا  نوکت  هلـالج و  لـج  قحلا  لوـالا  تاذ  اـهتاذ و  نم  ءایـشالا 
دعب كردت  هیرشبلا  سفنلا  نا  عم  هیرشبلا  سوفنلا  یف  هلاحلا  کلذک  تسیل  اهمزاول و  نم  اهلک  ءایشالا 

__________________________________________________

قح فلاخم  لباقم و  هک  اهتروص  هکنیا  مود  همدـقم  تسا  ینالوط  نخـس  نیا  رد  ار  قیقحت  لها  لیخت و  سح و  طسوتب  رگم  دوشن 
نیزربم دزن  همدقم  ود  نیا  رد  تسا و  ریثأت  نآ  رد  زین  ار  مهو  هچ  مهو  لیخت و  سح و  هطساو  هب  رگم  سفن  رد  دوشن  لصاح  تسا 

تروص دـنکن و  كاردا  ار  تالوقعم  زا  يزیچ  درادـن  هلاعف  لوقعب  لابقا  ات  هیرـشب  سوفن  هکنیا  موس  همدـقم  تسین  کش  ار  اـمکح 
هچنآ دننام  كردم  یضعب  دشاب  ظفاح  نآ  زا  یـضعب  ات  دریذپ  تمـسق  هک  تسین  يروما  زا  سفن  هچ  دنامن  ظوفحم  نآ  رد  هلوقعم 

ار نآ  فالخ  قیقد  رظن  یفاک و  ثحب  درادن و  کش  تمکح  بابرا  زا  کی  چـیه  موس  همدـقم  نیا  رد  دـنک و  لولح  يوق  رئاس  رد 
مسقنم هلاعف  لوقع  دوش  هتفگ  رگا  هدومن  لطاب 
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تالوقعم زا  معا  ینعی   ) مه اب  دشاب  تالوقعم  تیمامت  كردم  اهتاذب  دیاب  سپ  دشاب  كردـم  يزیچ  ظفاح و  ار  نآ  يزیچ  ات  تسین 
هکلب تالیختم  تاظوفحم و  كردم  اهتاذب  دوخ  گرم  زا  دعب  دشاب و  نینچ  دراد  عنام  هچ  مه  هیرـشب  سوفن  تاظوفحم و  ای  هفرص 
هکنآ هن  دـحاو  نآ  رد  دـنک  كاردا  هعفد  ار  تالوقعم  تیمامت  هلاعف  لوقع  هکنآ  باوج  دـشاب ) تالوقعم  رب  هوـالع  مه  تاـموهوم 

هچ دروآ  داـی  هب  هدرک  ضارعا  هک  ار  نآ  اـی  دـنک  كاردا  ار  رگید  زیچ  هدوـمن  ضارعا  نآ  زا  هاـگنآ  دـنک  كاردا  راـبکی  ار  يزیچ 
زا تالوقعم  دراد و  یلاعت  قح  تاذب  لابقا  امئاد  نوچ  دنک  كاردا  هلالج  لج  لّوا  تاذـب  دوخ و  تاذـب  ار  ءایـشا  مامت  هلاعف  لوقع 

یهگنآ تسین و  نینچ  هیرشب  سوفن  لاح  دیامن و  كاردا  هشیمه  ار  موزلم  مزال و  مرج  تسوا ال  تاذ  مزاول 
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تالوقعملا یف - لاحلا  هعفد و  اهکردـتف  هلاعفلا  لوقعلا  لوالا و  یلع  هلبقم  نوکت  اهنال  هدـحاو  هعفد  اضیأ  اـهتالوقعم  عیمج  توملا 
یلا جاتحت  لب  هرورض  ضرعلاب  الا  رـش  اهتاوذ  مزلی  رـش و ال  اهنال  هلطابلا  روصلا  هذه  ضیفت  هلاعفلا ال  لوقعلا  نا  انلق  ذا  اذه  فالخ 

اریثک و اطسب  عضوملا  هذه  یف  مالقلا  طسبی  نا - نکمی  قحلا و  حضتا  قرفلا و  رهظ  دقف  توملا  دعب  ادوجوم  نوکی  يّذلا ال  لیختلا 
هیرـشبلا سفنلا  نع  خسفنت  قحلل  هفلاخملا  هلوقعملا  روصلا  نا  حص  دقف  رومالا  هذه  تحـص  اذا  لصحملل و  فاک  ردـقلا  اذـه  نکل 

اذه یف  هرذع  طسبی  نا  هدبع  یلع  هلـضفت  نم  هئاقب  لوطب  انعتما  داتـسالا و  اندیـس  ولع  هللا  مادا  ینرـضح  ام  اذـه  لیختلا  هقرافم  دـعب 
لاسرتسال و
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هلآ دـمحم و  نیلـسرملا  ءاـیبنألا و  ریخ  یلع  هللا  یلـص  لاـصآلا و  ودـغلا و  یف  لاـمالا  ممتمل  دـمحلا  هدـساف و  حلـصی  هـللخ و  دـسی 
.یهتنا نیرهاطلا 

__________________________________________________

هلاعف لوقع  رب  هلالج و  لـج  لّوا  رب  لاـبقا  ياراد  هک  اریز  دـننک  كاردا  هدـحاو  هعفد  ار  تـالوقعم  تیماـمت  توم  زا  دـعب  مه  اـهنآ 
لوقع تاوذ  مزاول  زا  هن  تسا  ضرعلاب  رـش  لوصح  تسا و  رـش  هلطاب  روص  هچ  درادن  هار  اجنآ  رد  هلطاب  تالوقعم  دـش و  دـنهاوخ 
ددرگ لئاز  توم  زا  دعب  رـشب  سوفن  زا  هلطاب  هلوقعم  روص  دش  رهاظ  سپ  تسین  دوجوم  گرم  زا  دعب  هک  تسا  لیختب  تجاح  سپ 

.یهتنا
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[ سورع هلاسر  ]

شدوجو زا  شیپ  هدـش  دوجوم  سپـس  هدوبن  هچنآ  زا  داسف  نوک و  ملاع  رد  هک  يزیچ  ره  فیطل  ای  کنوع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دـشاب و دـیاب  يدـبا  دوجولا و  یلزا  دوب  دوجولا  بجاو  رگا  دـش و  یمن  دوجوم  دوـب  دوـجولا  عـنتمم  رگا  هچ  هدوـب  دوـجولا  نکمم 

تاذلاب تلع  هچ  دشاب  دوخ  تلع  تسا  لاحم  شدوخ  دروآ و  دوجوب  مدع  زا  ار  وا  هک  تسا  یتلع  هب  دـنمزاین  راچان  دوجولا  نکمم 
تـسین نکمم  تسوا و  دوـخ  دـننام  شتلع  رد  نخـس  دـشاب و  وا  زا  ریغ  يزیچ  وا  تلع  تـسا  بـجاو  سپ  تـسا  لوـلعم  رب  مدـقتم 

ام یلا  لسلستب  ینعم  نیا  تسین  زئاج  دیآ و  مزال  دوخ  سفن  رب  یـش ء  مدقت  زین  دوب و  دهاوخ  رود  اریز  دشاب  يرگید  تلع  یکیره 
لثم يرگید  طخ  دشاب و  یهانتم  ریغ  شرگید  فرط  رد  هک  میئامن  ضرف  نیفرطلا  دحا  رد  یهانتم  یطخ  ام  رگا  هچ  دور  هل  هیاهن  ال 

سپ میئازفیب  وا  رب  يزیچ  مینک و  ضرف  وا 
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تـسا فلخ  نیا  تسا و  يرگید  رب  یکی  یتدایز  ضورفم  هچ  دـیآ  مزال  لاحم  دـنیواستم  رگا  توافتم  ای  دـنیواستم  ای  طخ  ود  نیا 
رد یهانتم  ریغ  طخ  رگا  دنک و  لصاح  تیاهن  رب ال  دـناوتن  یتدایز  درادـن  تیاهن  هک  يزیچ  اریز  دـیآ  مزال  لاحم  زاب  دـنتوافتم  رگا 

نیا دوب و  دهاوخ  رگید  فرط  رد  یهانتم  ریغ  فرط و  کی  رد  یهانتم  کیره  میئامن  تمـسق  ود  ار  نآ  مینک و  ضرف  فرط  ود  ره 
زیچ ود  تسین  زئاج  دـشاب و  هتـشادن  یئاغ  يدام و  يروص ، یلعاف ، یتیاغ  هک  یلوا  تلعب  دوش  یهتنم  تسا  بجاو  سپ  تسا  لاحم 

دنشابن یلزا  میدق  ود  نیا  دیآ  مزال  سپ  دشاب  ود  نآ  رب  مدقم  تاذلاب  هک  يا  هلصاف  هب  دنوش  جاتحم  هن  رگ  دشاب و 
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تاذ وا  تیاـغ  هک  دـشاب  لـقع  یتسیاـب  سپ  تسا  ترثـک  بجوم  نیا  دوـشیم و  هیزجت  مهو  رد  مسج  هچ  دـشاب  مسج  تسین  زئاـج 
وا تاذ  رد  مولعم  ملاع و  ملع و  دـشاب و  ملاع  دـیاب  تلع  سپ  تسا  ملاع  لقاع  تسا و  یکی  وا  رد  لوقعم  لاقع و  لـقع و  تسوا و 

دحاو کی  هچ  یح  تسوا  تسا و  یکی  وا  تاذ  رد  میکح  تمکح و  تسوا و  تاذ  تمکح  هچ  قلطم  میکح  تسوا  تسا و  یکی 
تایحب یلوا  سپ  تسا  ضحم  لـقع  تقیقح  دوجولا  بجاو - تسا و  لـقع  ياراد  هک  یـسفن  هطـساوب  تسا  تاـیحب  فصتم  اـم  زا 

بجاو دوجو  تسا و  تاذـلاب  یح  یلاعت  لج و  بجاو  تسا و  لعف  توقب و  موقتم  هک  یتایح  هب  تسا  یح  ام  زا  دـحاو  نکل  تسا 
تسین زئاج  درادن و  لباقم  هچ  تسا  دوجولا  ضحم -
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دیآ مزال  دـشاب  لعاف  رگا  سپ  تباتکب  بتاک  انب و  هب  ءانب  نوچ  دوش  لماک  دوخ  لعفب  یلعاـف  ره  هچ  تسا  ملاـع  لـعاف  دوش  هتفگ 
تـسا لاحم  تلآب  لعف  تلآ و  ریغب  ای  تسا  تلآب  لعف  ای  دـشاب  لعاف  رگا  زین  دـشاب و  لعف  رب  فوقوم  لعف  رودـص  زا  شیپ  شلامک 

فلتخم عئابطب  عبطلاب  دـیاب  دـشاب  تلآ  ریغب  شلعف  رگا  دـشاب و  هیاهنلا  ریغ  یلا  اذـکه  رگید و  یتلآ  هب  مه  تلآ  لعف  دـیآ  مزال  هچ 
بجاو میئوگ  هدمآ  اجک  زا  ترثک  نیا  سپ  یئوگ  رگا  تسا و  ترثک  مزلتـسم  نیا  تسا و  فلتخم  ضرغلا  بسح  لاعفا  هچ  دـشاب 

دراد و دوخ  تاذـب  ملع  مه  لّوا و  إدـبمب  ملاع  لـقع  نآ  یلقع و  وا  زا  دوش  بجاو  شیتاذ  ملعب  تسا و  ملاـع  ار  دوخ  تاذ  دوجولا 
سلطا کلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  تامولعم  زا  لّوا  أدـبم  نودام  هب  شملع  هب  رگید و  یلقع  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  إدـبمب  وا  ملعب 

وا نیلوا  ملعب  دراد  لّوا  نودام  هب  ملع  لّوا و  إدـبمب  ملع  لّوا  لقع  زاب  تسا  شرع  زا  ترابع  هک  تسا  لّوا  کلف  یـصقا و  کلف  هک 
نیلوا ملعب  دراد  لّوا  نودام  هب  ملع  لّوا  إدبمب  ملع  لقع  نآ  زاب  تسا  یـسرک  زا  ترابع  هک  بکوکم  کلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو 
بجاو لّوا  إدبمب  وا  نیلوا  ملعب  لقع  نآ  زاب  لحز  کلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  نودام  هب  وا  ملعب  یلقع و  وا  زا  دوش  بجاو  وا 

إدبمب شلوا  ملعب  لقع  نآ  زاب  يرتشم  کلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  نودام  هب  شملع  هب  یلقع و  وا  زا  دوش 
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لّوا إدـبمب  شملع  هب  لـقع  نآ  زاـب  سمـش  کـلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  نوداـم  هب  شملع  هب  یلقع و  وا  زا  دوـش  بجاو  لّوا 
بجاو لّوا  إدـبمب  شملع  هب  لـقع  نآ  زاـب  هرهز  کـلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  نوداـم  هب  شملع  هب  یلقع و  وا  زا  دوش  بجاو 

زا دوش  بجاو  لّوا  إدـبمب  شملع  هب  لقع  نآ  زاب  دراطع  کلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  نوداـم  هب  شملع  هب  یلقع و  وا  زا  دوش 
روصلا و بهاو  لاعف و  لـقعب  دوش  هدـیمان  ریخا  لـقع  نیا  رمق و  کـلف  سفن  وا  زا  دوش  بجاو  لّوا  نوداـم  هب  شملع  هب  یلقع و  وا 

.ربکا سومان  لیئربج و  نیمالا و  حور 

دعب برق و  زا  دیآ  مزال  سپ  یقوش  یتکرح  دیامن  تکرح  كالفا  تسا و  كالفا  تدضاعمب  وا  زا  ملاع  نیا  رد  دوش  ثداح  هچنآ 
هچنآ دیآ و  دیدپ  نآ  زا  دیوج  راثآ  دـنک و  دوعـص  دوش و  ثداح  هنخدا  هرخبا و  سپ  تدورب  ترارح و  سمـش  اصوصخ  بکاوک 
دیدپ تابن  دـنک  لصاح  رتشیب  یجازتما  رگا  دوش و  لصاح  نداعم  دـبای  یجازتما  نکل  دـباین  يذـفنم  رگا  دـنام  یم  نیمز  رد  نآ  زا 

نوچ دوش و  دیدپ  قطان  ریغ  ناویح  دبای  رگید  یجازتما  نوچ  دیآ و 

277 ص : یفسلف ، لئاسر 

زا شدـعب  ببـسب  تسا و  یلفـس  ملاع  نیا  رد  تادوجوم  فرـشا  هک  دوش  رهاظ  ناسنا  دـنک  لصاح  لدـعا  نسحا و  رگید  یجازتما 
تسا و هقطان  سفن  نآ  تسا و  قرافم  درجم  رهوجب  هیبش  هک  ار  يرهوج  دنک  لوبق  سپ  دنک  ادیپ  هکئالم  هب  تهابـش  داضت  نیفرط 

سفنب شبرق  تدش  يارب  هک  هدنزورف  تسا  یشتآ  لاعف  لقع  ایوگ 
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ُهْسَسْمَت َْمل  َْول  یُِضی ُء َو  اُهْتیَز  ُداکَی  دشخب  غورف  دوش و  لعتشم  هدیسرن  یتیربک  شتآ و  هب  زونه  شنغور  تسا  کیدزن  هیوبن  هیسدق 
رب رهاظ  سح  رهاظ و  سح  رب  هکرتشم  هکرتشمب و  هلیخم  هلیخمب و  هظفاح  هظفاـح و  هب  هیقطن  هیقطن و  توقب  دـشخب  ضیف  سپ  ٌراـن 

اهتنس و عضوب  دیامن  یهافش  باطخ  ار  وا  صخش  نآ  هک  نسح  تیاغ  رد  دید  دهاوخ  صخش  ددرگ و  سکعنم  عبطنم و  سپ  ءاوه 
هیسدق سفن  هک  تسا  یسک  وا  زا  رت  فیرـش  دشاب و  لعفلاب  لقع  يو  هیـسدق  سفن  هک  تسا  یـسک  هلحرم  نیا  رد  نامدرم  فرـشا 

لآ دـمحم و  نیلـسرملا  ءایبنألا  دیـس  رب  مالـس  دورد و  تسازـس و  هب  تیاهن  یب  يدـمح  ار  لقع  هدنـشخب  انامه  ددرگ  اراد  ار  هیوبن 
داب شنیرهاط 

305 ص : یفسلف ، لئاسر 

سفن رد  ار  سیلاطسرا  هلاسر  انیس  نبا  صیخلت 

هراشا

لوق تفه  نآ  رد  سفن و  رد  سیلاطاطسرا  میکح  لوق  زا  تسا  يرـصتخم  نیا  لکوتن  هیلع  نیعتـسن و  هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
: تسا

: لّوا لوق 

سوسحم هچنآ  تسا و  مولعم  سپ  تسین  سوـسحم  سفن  سوـسحم و  اـی  تسا  موـلعم  اـی  یـش ء  ره  ریثـک - موـلعم  ره  كاردا  رد 
.دوخ ریغب  دوش  كاردا  سفن  سپ  شریغ  هب  هکلب  شتاذ  هب  دوش  یمن  كاردا  تسین 

: مود لوق 

.يدوب نکاس  هنیآره  دوب  وا  رد  یتاذ  تکرح  رگا  تسوا و  دوخ  ریغب  شتکرح  یکرحتم  مسج  ره  سفن - دوجو  تابثا  رد 

: موس لوق 

فلتخم تسا و  دـحاو  مدـع ) لاـح  رد   ) مدـعلا ثیح  نم  نآ  تسا و  هداـضتم  روما  لـباق  يرهوـج  ره  تسا  رهوـج  سفن  هکنیا  رد 
تسا و تأرج  نبج و  روجف و  رب و  لباق  سفن  تسین و 

306 ص : یفسلف ، لئاسر 

رهوج سفن  سپ  تسا  داضتم  تأرج  نبج و  روجف و  رب و  تسین و  فلتخم  شتاذ  سپ  نوطالفا  سفن  دننام  تسا  يددع  دـحاو  وا 
.تسا

: مراهچ لوق 

اریز دنوش  دـساف  ود  ره  هتبلا  مه  اب  دـنوش  جزتمم  رگا  هچ  تسین  جزامم  دـسج  رد  سفن  ینامـسج  هن  تسا  یناحور  سفن  هکنیا  رد 

یفسلف www.Ghaemiyeh.comهلاسر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب شرواجم  رگا  اریز  تسین  دسج  رواجم  سفن  زین  دنوشن و  دساف  مه  اب  هکنآ  لاح  دنوش و  دـساف  مه  اب  یجزتمم  دـسج  ود  ره 
شئزج کی  و   ) دنکن لصاح  تایح  دوخ  سفنب  دـسج  مامت  دـشاب  نینچ  رگا  دوب و  دـهاوخ  دـسج  نآ  زا  یئزج  نود  یئزج  رواجم 

دشاب ترواجم  تجزامم و  هک  تسا  تهج  ود  نیا  رب  هشیمه  ماسجا  بیکرت  و  سب ) تشاد و  دهاوخ  تایح  تسا  سفن  رواجم  هک 
.تسا یناحور  سپ  تسین  ینامسج  ار  ندب  سفن  تعماجم  و 

سفن سپ  تسین  سوسحم  ضارعا  نیا  نبج و  تأرج و  روجف و  رب و  نوچ  يدوب  سوسحم  شـضارعا  يدوب  دسج  سفن  رگا  زین  و 
.تسا دسج  زا  ریغ 

نامـسآ بکاوک  داعبا  شتفرعم  نوچ  تسا  هسوسحم  ریغ  روما  رد  ترکف  تفرعم و  سفن  لاعفا  هساح و  هب  تسا  لعاف  ماسجا  زین  و 
هن تـسا  یناـحور  سفن  سپ  شلاـعفا  هـیهلا و  روـص  هـیلک و  ءایـشا  نوـچ  تـسا  یناـحور  روـما  رد  رکفت  شتفرعم  ار و  شمارجا  و 

.ینامسج

: مجنپ لوق 

تسا و یناتحت  یناقوف و  شئازجا  رد  هک  هرک  دننام  تسا  ضقانت  شئازجا  رد  یبکرم  ره  هچ  بکرم  هن  تسا  طیـسب  سفن  هکنیا  رد 
.تسا طیسب  هکلب  تسین  بکرم  سپ  تسین  نآ  رد  ضقانت  سفن  تسا و  مرگ  شلقا  تسا و  درس  نآ  رثکا  هک  بآ  نوچ 

لیصحت رد  دنک  شیوخ  تاذ  ینعی  دوخ  سفنب  عوجر  سفن  یناحور و  تسا  یلمع  شعوجر  دنک  شـسفن  هب  عوجر  سکره  زین  و 
سفن سپ  دوخ  سفن  تفرعم  هلیسو  هب  ءایشا  تفرعم 
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طیـسب هکلب  بکرم  ریغ  سفن  سپ  تسا  بکرم  ریغ  هتبلا  یناـحور  ره  دسانـش و  یم  ار  دوـخ  هک  تسا  یئایـشا  زا  تسا و  یناـحور 
.تسا

رد تسا  لوعفم  لعاف و  سفن  تسا و  یناحور  هکلب  تسین  ینامـسج  تسا  دحاو  دحاو و  لاح  رد  لوعفم  لعاف و  هک  زیچ  ره  زین  و 
ار دوخ  سفن  رگا  لاح  کی  رد  تسا  لوعفم  لعاف و  سفن  تسا و  یناحور  هکلب  تسین  ینامـسج  سپ  دـحاو  تقو  رد  دـحاو  لاح 

.تسا بکرم  مسج  ره  اریز  تسا  طیسب  یناحور  هکلب  تسین  مسج  سفن  سپ  دوب  دهاوخ  فورعم  فراع و  لاح  نیا  رد  دسانشب 

: مشش لوق 

هکنانچ درادن  ءازجا  سپ  تسا  طیسب  سفن  نوچ  دریم  یمن  زگره  سفن  هکنیا  رد 

307 ص : یفسلف ، لئاسر 

سپ تسین  وا  رد  گرم  تسین  وا  رد  داسف  هک  يزیچ  تسین و  وا  رد  داسف  سپ  تسین  وا  رد  داضت  درادن  ءازجا  هک  يزیچ  دش و  نایب 
دوخ تاذ  يزیچ  تسا و  تاـیح  دوخ  تاذـب  سفن  هچ  شریغ  زا  هن  تسا  شیوخ  تاذ  زا  شتاـیح  سفن  هچ  دریم  یمن  زگره  سفن 

.دش دهاوخن  تیم  سفن  سپ  دنکن  دساف  ار 

فافع و تسا و  رب  سفن  حلاصم  دیامن و  تباث  دراد و  هاگن  ار  وا  شحلاصم  دنک و  دساف  ار  وا  شدـسافم  يواسم و  يدـساف  ره  زین 
ءایـشا نیا  تسا و  تلادع  قح و  زا  فارحنا  روج  نونج و  نونج و  روجف و  شدـسافم  يواسم و  درادـن و  گرم  ءایـشا  نیا  لدـع و 

هب دـبای  حالـص  تسا و  توم  ضارما و  مـالآ و  هک  شدـسافم  يواـسمب و  دوـش  دـساف  سپ  ندـب  اـما  دوـب و  دـهاوخن  سفن  دـسفم 
.تسا ءاضعا  ءاوتسا  تحص و  توق و  هک  شحلاصم 

: متفه لوق 

هنیآره دـشاب  ساوحب  رکف  رگا  رکفتب و  اـی  تسا  ساوحب  اـی  دوـش  هتخانـش  هچنآ  ره  تسا - سفن  رد  یلقع  تفرعم  رکف و  هکنیا  رد 
دوجو و زا  شیپ  ار  تاینوک  ناوکا و  عئابط  میسانش  یم  ام  هکنآ  لاح  دشاب و  هتخانش  ار  نآ  یتسیاب  دسانش  یم  ساوح  هک  ار  هچره 
رکف و سپ  دسانش  ار  نآ  ساوح  هک  تقو  نامه  رد  میسانش  یم  ار  نآ  زین  دسانشن و  ار  نآ  الصا  ام  ساوح  رکف و  هلیـسوب  شعوقو 

ندب تایح  تسین و  ندب  ءاضعا  زا  کی  چیه  يارب  تفرعم  رکف و  هک  تسا  رهاظ  تسین و  سح  يارب  تفرعم 
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.تسا سفن  يارب  رکف  لقع و  سپ  تسا  ود  ره  سفن  و 

تسین سح  يارب  تفرعم  سپ  دسانش  یمن  دبای و  یمن  ار  نآ  سح  میبای و  یمرد  میسانش و  یم  شدوجو  زا  شیپ  ار  روص  ام  زین  و 
شتایح تسا و  یتاذ  یعیبط  دـسج  مامت  یناـحور و  تسیدوجوم  سفن  میدومن  تباـث  تامدـقم  نیا  زا  سپ  تسا  سفن  يارب  هکلب 

یـسح كاردا  سپ  تسا  سفن  ار  کلف  سپ  تسا  ماـسجا  مرکا  زا  کـلف  هکلب  تسین  ماـسجا  مرکا  زا  یناـسنا  ندـب  تسا و  هوقلاـب 
لعف هنوگچ  دناد و  یم  ار  ءایشا  سفن  هنوگچ  زیچ  چیه  زا  دنک  یمن  يذغت  هچ  درادن  قوذ  سح  یلب  رصب  عمس و  سح  ینعی  تسا 

یمـسج ره  انامه  یعانقا  شخب  ناـنیمطا  ياـهتجح  هب  ار  شیوخ  تاـسوسحم  دـنک  ساـسحا  ساوح  هنوگچ  دسانـش و  یم  ار  روص 
مامت تسا  شیوخ  ریغ  لولعم  هکلب  دوب  دـهاوخن  یتاذ  مسج  رد  تکرح  سپ  دوخ  تروصب  هن  نکاس  یهاگ  تسا  كرحتم  یهاـگ 

.سیلاطاطسرا هلاسر  رصتخم  همجرت  هّللا  دمحب  دش 

312 ص : یفسلف ، لئاسر 

لئاسملا نویع  همجرت 

هراشا

مینک و روصت  ار  سفن  لقع و  هام و  باتفآ و  هکنانچ  قلطم  روصتب  تسا  مسقنم  ملع  - 1 دزف - تمعنا  بر  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.تسا ثدحم  ملاع  مینادیم  یضعب و  رد  یضعب  تسا  تارک )  ) رکا دننام  اهنامسآ  میناد  یم  ققحم  هکنانچ  قیدصت  اب  روصت 

نکمم هچ  مسج  روـصت  دـننام  تسوا  رب  مدـقم  هک  يزیچ  روـصتب  رگم  دوـشن  ماـمت  هک  تسا  يزیچ  روـصت  تاروـصت  هلمج  زا  - 2
نینچ رخآ  ات  دشاب  مدـقم  رما  روصتب  جاتحم  يروصت  رگا  تسین  نینچ  نکل  دوش  قمع  ضرع و  لوط و  روصت  الوا  هکنآ  زج  تسین 

روطب ای  دشاب و  شمدقم  هب  لصتم  زاب  دنکن  هفقو  یلبق  روصت  دشاب و 
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دنتسین اهنآ  زا  شیپ  يزیچ  روصتب  دنمزاین  اهنیا  هچ  ناکما  دوجو و  بوجو و  دننام  دشاب  مدقتم  يرما  روصتب  جاتحم  روصت  ره  یلک 
نآره رمالا  هیاغ  تسا  ناهذا  رد  زوکرم  حیحص و  رهاظ و  یناعم  نیا  هچ  دوب  دنهاوخن  دوخ  روصت  يارب  یلهتسم  علطمب و  جاتحم  و 
روصت هکنآ  هن  ار و  نهذ  تسا  یهیبنت  راـهظا  نآ  نوماریپ  رد  نتفگ  نخـس  ـالثم و  مـالکب  دـیامن  یناـعم  نیا  راـهظا  تساوخ  سک 

الوا ینعی   ) درادـن ماود  دـشاب  اهنآ  زا  رتروهـشم  هک  یئاهزیچ  هب  یناعم  نآ  راهظا  ور  نیا  زا  دـشاب ) یناـعم  نآ  روصت  يارب  یمدـقم 
نآب یتجاح  نهذ  هیبنت  زا  دـعب  هچ  تشاد  دـهاوخن  ماود  داتفا  راکب  نهذ  هیبنت  يارب  راـهظا  رگا  راـب  ود  یکی  اـیناث  درادـن  رتروهـشم 

(. تسین یناعم  نآ  روصت  رد  راهظا 

رگا هکناـنچ  دوـش  كاردا  یئاـهزیچ  وا  زا  شیپ  هکنآ  زج  تسین  نکمم  نآ  كاردا  هک  تسا  يزیچ  مه  تاقیدـصت  هلمج  زا  و  - 3
مینادـب ات  تسا  ثدـحم  فلؤم  ره  تسا و  فلؤم  ملاع  میئامن  قیدـصت  هکنآ  هب  الوا  میجاتحم  تسا  ثدـحم  ملاع  مینادـب  میهاوخب 

نیا تسین و  نآ  رب  مدقتم  يرگید  قیدصت  هک  یقیدصتب  ددرگ  یم  یهتنم  همدقتم  تاقیدصت  نیا  هلاحم  نکل ال  تسا  ثدحم  ملاع 
.تسا ءزج  زا  مظعأ  لک  بذاک و  يرگید  تسا  قداص  یکی  ضیقن  فرط  ود  هکنانچ  لقع  رد  رهاظ  هیلوا و  تسا  یماکحا 

تفرعم ضرع  تسا و  قطنم  ملع  دناسر  یم  ءایـشا  قیدـصت  روصتب و  ار  ام  میـسانش و  یم  ار  فرط  نیا  نآ  هلیـسو  هب  هک  یملع  - 4
ار کش  بلاغ و  نظ  نیقیب و  بیرق  ینیقی و  قیدصت  میزاس و  ادج  مات  روصت  زا  ار  صقان  روصت  ات  تسا  قیرط  ود  نیا 
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تادوجوم میئوگیم  سپ  درادن » هار  نآ  رد  کش  هک  ینیقی  قیدـصت  مات و  روصت  ماسقا  نیا  زا  دـنامب  ام  يارب  صلاخ  ات   » میهد زیمت 
دوـجوم ریغ  ار  وا  رگا  هچ  دـنمان  دوـجولا  نکمم  ار  نآ  تسین و  بجاو  شدوـجو  مینک  راـبتعا  ار  شتاذ  رگا  یکی  تسا  مسق  ود  رب 

دوخ ریغب  دوجولا  بجاو  دوش  دوجوم  رگا  دوب و  دـهاوخن  تلع  زا  زاـین  یب  شدوجو  رد  دـیاین و  مزـال  نآ  زا  یلاـحم  میئاـمن  ضرف 
.رگید تقو  رد  هن  یتقو  رد  تسا  يزیچ  ای  لزا و  رد  تسا  يزیچ  ای  ناکما  نیا  ددرگ و 

رد تسا  راـچان  هکلب  دـشاب  رود  روطب  تسین  زئاـج  دـشاب و  ندوـب  لوـلعم  تلع و  رد  تیاـهن  یب  هک  تسین  زئاـج  هنکمم  ءایـشأ  - 5
يارب تلع  هچ  دـیآ  مزال  لاحم  مینک  ضرف  دوجوم  ریغ  ار  دوجولا  بجاو  رگا  سپ  لّوا  دوجوم  تسوا  هک  دوجولا  بجاوب  شتاـبثا 

متا وا  دوجو  تسا و  ءایـشا  عیمج  دوجو  يارب  لّوا  ببـس  وا  هکنآ  لاـح  دـشاب و  شریغ  هب  شدوجو  تسین  زئاـج  تسین و  شدوجو 
تـسا دوجولا  بجاو  هکنیا  زج  تسین  تیهام  ار  وا  تیاغ و  لعاف و  تروص و  هدام و  نوچ  تسا  لـلع  عیمج  زا  هزنم  تسا و  دوجو 

سنج ار  وا  وا  دوجو  تسا  نیمه  و 
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وا اـب  مدـع  تسا  يدـبا  یلزا و  تاذـلاب  شدوجو  تسا و  ءایـشا  عـیمج  رب  ناـهرب  هکلب  تسین  وا  رب  ناـهرب  تسین و  دـح  لـصف و  و 
ار شیاـقب  هک  تسین  يزیچ  هب  دـنمزاین  دـشاب و  لـعفلاب  هکنآ  زج  تـسین  نـکمم  سپ  تـسین  هوقلاـب  شدوـجو  درادـن و  تجزاـمم 

تسا دحاو  وا  دریذپن و  رییغت  یلاحب  یلاح  زا  دنک و  يرادهاگن 
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نوچ يزجت  لوـبق  مدـع  ياـنعم  هب  تسا  دـحاو  زین  دوـب و  دـهاوخن  وا  زا  ریغ  زیچ  چـیه  يارب  هک  تسار  وا  یتـقیقح  هک  ینعم  نیاـب 
زج یئایـشا  زا  شتاذ  هچ  تسا  دـحاو  زین  تسین و  مسج  نیا  شیب و  مک و  دوشن  هتفگ  وا  رب  سپ  دـنراد  تیمک  مجح و  هک  یئایـشا 

هدشن لصاح  لصف  سنج و  هدام و  تروص و  دـننام  یناعم  زا  شتاذ  تسوا و  زا  ءایـشا  نآ  دوجو  هکنیا  لاح  تسین و  شدوخ  تاذ 
ملاع و یحو و  میکح  وا  تسا و  یکی  وا  رد  هس  نیا  تسا و  لـقاع  ضحم و  لوقعم  ضحم و  لـقع  ضحم و  ریخ  وا  درادـن  دـض  و 
لّوا و قشاـع  تسوا  شیوـخ و  تاذـب  تسا  رورـس  نیرت  میظع  ار  وا  تسا و  ءاـهب  لاـمج و  لاـمک و  تیاـغ  تسا و  دـیرم  رداـق و 

اهمامتب تادوجوم  دوشیم و  دوجوم  دـسریم و  ءایـشا  عیمجب  شدوجو  رثا  هک  یهجو  رب  تسوا  زا  ءایـشا  عیمج  دوجو  لّوا و  قوشعم 
عیمج دوجو  درفنم و  درفم و  تسا  يا  هبترم  یتمـسق و  وا  دوجو  زا  يدوـجوم  ره  يارب  زا  هدـش و  لـصاح  شدوـجو  رثا  زا  بیترتـب 

عبط يور  زا  هدشن  رداص  يو  زا  ءایشا  مه  تسین و  ءایـشا  دصق  ار  وا  دشاب و  ام  دوصقم  هیبش  هک  يدصق  يور  زا  هن  تسوا  زا  ءایـشا 
ملاع وا  هکنیا  ببسب  وا  زا  تسا  هدش  رهاظ  ءایشا  هکلب  دشاب  وا  هب  شلوصح  وا و  زا  ءایـشا  رودصب  تیاضر  تفرعم و  ار  وا  هکنآ  یب 

وا ملع  سپ  دشاب  هجو  نادب  تسا  مزال  هک  یهجو  رب  تسا  دوجو  رد  ریخ  ماظن  أدبم  وا  هکنآ  ببسب  تسا و  شیوخ  تاذب 
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هک ینعم  نیاب  تسا  ءایشا  عیمج  دوجو  تلع  وا  ملع  تسین و  ینامز  ملع  ءایشاب  وا  ملع  دناد و  یم  ار  وا  هک  تسا  یش ء  دوجو  تلع 
تـسا ترابع  عادبا  هدومرف و  عادبا  ار  وا  هک  لّوا  رداص  تلع  تسوا  هدوب و  مودعم  هکنآ  زا  سپ  دشخب  یم  ددجم  يدوجو  اهنآ  هب 
هدـننک عادـبا  تاذ  زا  ریغ  لـلع  زا  يزیچ  هب  لـصتم  هک  یئ  همادا  درادـن  يدوجو  دوخ  تاذـب  هک  ار  یـش ء  دوجو  همادا  ظـفح و  زا 
هطـساو اهنآ  وا و  نایم  هک  دـنیوا  هدـش  عادـبا  اهنآ  تسا و  اهنآ  أدـبم  وا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  يو  هب  ءایـشا  عیمج  تبـسن  تسین و 

زا دروآ  اجب  هچنآ  درواین  اجب  تسین و  تیمل  وا  لاعفا  يارب  هدـحاو و  تبـسنب  دـنوش  رگید  ءایـشا  تلع  وا  طـسوتب  اـهنآ  هکلب  تسین 
.رگید زیچ  يارب  شلاعفا 

: رداوص بیترت 

دوش لـصاح  ترثک  لّوا  رداـص  عدـبم و  نیا  رد  تسا و  لّوا  لـقع  وا  يددـع و  تدـحوب  تسا  زیچ  کـی  وا  زا  تاعدـبم  نیتـسخن 
یکی تسا  ملع  ود  ياراد  لّوا  رداـص  نوـچ  تسا و  لّوا  إدـبمب  دوـجولا  بجاو  تسا و  تاذـلاب  دوـجولا  نکمم  هـک  اریز  ضرعلاـب 

ناکما اریز  تسا  لّوا  أدبم  هتخادرپ  هتخاس و  هک  یترثک  دوش  لصاح  ترثک  وا  رد  اذل  لّوا  إدـبمب  شملع  رگید  دوخ  تاذـب  شملع 
عدـبم اب  هک  یهجوب  نوچ  وا  لقع  زا  دوش  لصاح  هاـگنآ  دوجو  زا  تسا  یهجو  لّوا  إدـبمب  تبـسن  ار  وا  تسوا و  تاذ  يارب  دوجو 

میتفگ هک  وحن  نامهب  رگم  تسین  ترثک  وا  رد  رگید و  لقع  دراد  وا  هب  ملع  زین  و  ریغلاب ) ینعی   ) هدش دوجولا  بجاو  دراد  دوخ 
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دوخ و تاذب  ملع  ینعی 

یفسلف www.Ghaemiyeh.comهلاسر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ تاذـب  ملع  هکنیا  ببـسب  تسا و  تاذـلاب  دوجولا  نکمم  هکنیا  ببـسب  مود  لـقع  نیا  زا  دوش  لـصاح  سپ  دوخ  تلعب  ملع 
هک دوش  یم  زیچ  ود  تلع  تیثیح  ود  نیاب  هک  تسنآ  دارم  تسا و  سفن  زا  ترابع  هک  شتروص  هب  شا و  هدام  هب  یلعا  کـلف  دراد 

تسا لصاح  ترثک  مود  لقع  رد  هک  اریز  یلعا  کلف  ریز  رگید  کلف  رگید و  لقع  مود  لقع  زا  دوش  لصاح  دشاب و  سفن  کلف و 
لوقع و تیمک  میناد  یمن  ام  یکلف و  یلقع و  موس  لقع  زا  دوش  لصاح  نیاربانب  دـش  هتفگ  لّوا  لـقع  رد  هک  وحن  ناـمهب  ضرعلاـب 

كالفا ددـع  اجنیا  هدام و  زا  درجم  یلاعف  لقعب  دوش  یهتنم  لاعف  ياهلقع  هکنآ  ات  يدـنب  هلمج  روطب  لامجا و  روطب  رگم  ار  كالفا 
سوفن دوجو  ببـس  لوقع  زا  ریخا  لقع  تسین و  تیاهن  نودب  لسلـسم  تسا  یـضعب  زا  یـضعب  هک  لوقع  نیاب  لوصح  دوش و  مامت 
هجزما هعبرأ  ناکرا  زا  دوش  لصاح  تسا  بجاو  كالفا و  تطاسوب  رگید  یهجوب  تسا  هعبرأ  ناکرا  ببس  یهجوب و  تسا  یـضرا 

رما ببـس  هک  يرهوج  تهج  زا  تسا  هقطاـن  یناویح و  یتاـبن و  سفن  لوبق  دعتـسم  هک  تسا  ناـشیا  نیب  هک  اهتبـسن  قبط  رب  هفلتخم 
.تسا ملاع  نیا  ناوکا 

تاکرح - 7

بیترتب یضعب  هب  یـضعب  هسامم  شکیرحت و  زا  كرحتم و  ریغ  تسا  یتباث  یـش ء  رب  راوتـسا  تسا  ریدتـسم  ناشتاکرح  هک  یکالفا 
ار هیوامـس  مارجا  دوـش و  رهاـظ  وا  زا  تسا  بجاو  هـک  يریخ  ماـظنب  تـسا  ملاـع  لوـقع  زا  کـیره  هـعبرأ و  ناـکرا  دوـش  لـصاح 

یلاحب یلاح  زا  لاقتنا  عاونا  زا  تسا  یعون  لباق  يوامس  مرج  یئزج و  تسا  یتامولعم  یلک و  تسا  یتامولعم 
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زا دوش  لصاح  تسا و  تکرح  زا  ترابع  ببس  نآ  ینامـسج و  یلیخت  وا  يارب  لیخت  نآ  ببـسب  دوش  یم  لصاح  لیخت و  لیبس  رب 
ملاع رد  دوش  یم  رهاظ  هچنآ  تسا و  هعبرأ  ناکرا  تاریغت  ببس  تاریغت  نآ  سپس  ینامسج  تاکرح  شا  هلـصتم  تالیخت  تایئزج 
ببـس تساهنآ  هلمج  زا  رداـص  تسا و  يرود  تکرح  هک  دـحاو  ياـنعم  رد  هیوامـس  مارجا  كارتشا  ددرگ و  ریغت  زا  داـسف  نوک و 
یلاح زا  شریغت  ددرگ و  تروص  راهچ  فالتخا  ببـس  شتاـکرح  فـالتخا  دوش و  یم  هدـحاو  هداـم  رد  هناـگراهچ  داوم  كارتشا 

تانئاک هعبرا و  ناکرا  هدام  اب  فلاخم  مارجا  كـالفا و  هداـم  اریز  دوش  تروص  هداـم و  زا  بیکرت  رد  عبرا  داوم  ریغت  ببـس  یلاـحب 
ضورفم وا  رد  هناگ  هس  داعبا  اریز  دنا  تیمسج  رد  كرتشم  اعیمج  هکنیا  اب  تساهنیا  تروص  اب  فلاخم  اهنآ  تروص  هکنانچ  تسا 

تسا تروصب  جاتحم  یلویه  هکلب  یلویه  نودب  یعیبط  تروص  دوجو  هن  تروص و  نودب  لعفلاب  یلویه  دوجو  تسین  زئاج  تسا و 
.دزاس دوجوم  رگید  یببس  مه  اب  ار  ود  ره  هکلب  دشاب  يرگید  دوجو  ببس  یکی  تسین  زئاج  لعفلاب و  دوش  دوجوم  وا  هب  ات 

تاکرح - 7

بیترتب یضعب  هب  یـضعب  هسامم  شکیرحت و  زا  كرحتم و  ریغ  تسا  یتباث  یـش ء  رب  راوتـسا  تسا  ریدتـسم  ناشتاکرح  هک  یکالفا 
ار هیوامـس  مارجا  دوـش و  رهاـظ  وا  زا  تسا  بجاو  هـک  يریخ  ماـظنب  تـسا  ملاـع  لوـقع  زا  کـیره  هـعبرأ و  ناـکرا  دوـش  لـصاح 
لیخت و لیبس  رب  یلاحب  یلاـح  زا  لاـقتنا  عاونا  زا  تسا  یعون  لـباق  يوامـس  مرج  یئزج و  تسا  یتاـمولعم  یلک و  تسا  یتاـمولعم 

زا ترابع  ببس  نآ  ینامسج و  یلیخت  وا  يارب  لیخت  نآ  ببسب  دوش  یم  لصاح 
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تسا هعبرأ  ناکرا  تاریغت  ببس  تاریغت  نآ  سپس  ینامسج  تاکرح  شا  هلـصتم  تالیخت  تایئزج  زا  دوش  لصاح  تسا و  تکرح 
تسا و يرود  تکرح  هک  دـحاو  يانعم  رد  هیوامـس  مارجا  كارتشا  ددرگ و  ریغت  زا  داسف  نوک و  ملاـع  رد  دوش  یم  رهاـظ  هچنآ  و 

راـهچ فـالتخا  ببـس  شتاـکرح  فـالتخا  دوش و  یم  هدـحاو  هداـم  رد  هناـگراهچ  داوم  كارتشا  ببـس  تساـهنآ  هلمج  زا  رداـص 
فلاخم مارجا  كالفا و  هدام  اریز  دوش  تروص  هدام و  زا  بیکرت  رد  عبرا  داوم  ریغت  ببس  یلاحب  یلاح  زا  شریغت  ددرگ و  تروص 

دنا تیمـسج  رد  كرتشم  اعیمج  هکنیا  اب  تساهنیا  تروص  اب  فلاخم  اهنآ  تروص  هکناـنچ  تسا  تاـنئاک  هعبرا و  ناـکرا  هداـم  اـب 
یلویه نودب  یعیبط  تروص  دوجو  هن  تروص و  نودـب  لعفلاب  یلویه  دوجو  تسین  زئاج  تسا و  ضورفم  وا  رد  هناگ  هس  داعبا  اریز 

مه اب  ار  ود  ره  هکلب  دشاب  يرگید  دوجو  ببـس  یکی  تسین  زئاج  لعفلاب و  دوش  دوجوم  وا  هب  ات  تسا  تروصب  جاتحم  یلویه  هکلب 
.دزاس دوجوم  رگید  یببس 

تابکرم طئاسب و  تاکرح  - 8

يوس يرگید  طـسو  زا  یکی  تسا  مسق  ود  رب  تکرح  ار و  طـئاسب  تسا  مزـال  هیوتـسم  تاـکرح  یفیک و  تکرح  یمک و  تکرح 
جراخ زا  نوچ  نوکس  تکرح و  أدبم  تابکرم و  يارب  هناگراهچ  داوم  زا  تسا  طئاسب  هبلغ  بسح  رب  هبکرم  ءایـشا  تکرح  طسو و 

زا ای 

315 ص : یفسلف ، لئاسر 

تـسا هدارا  اب  هک  یتکرح  دوش و  هدـیمان  یتابن  سفن  تسا  هدارا  ریغ  زا  نوکتم  هک  یتاکرح  دوش و  هدـیمان  یعیبط  دـشن  هدارا  يور 
نآ هک  یئاهزیچ  تکرحب  تسا  لصتم  ددرگ و  هدیمان  یکلف  سفن  ای  یناویح  سفن  دشاب  وحن  رهب  ریثک  ناوکا  هچ  نوک  کی  رب  هچ 
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بجاو سپ  ینامز  ءازجا  هن  ینامز و  يادتبا  تکرح  يارب  تسین  زئاج  دنیوگ و  نآ  ار  نآ  دسر  نامز  عطقمب  رگا  دـنیوگ و  نامز  ار 
دوب دهاوخ  رگید  كرحمب  جاتحم  دشاب  كرحتم  مه  كرحم  رگا  تسا و  نینچ  مه  كرحم  جـهن و  نیا  رب  دـشاب  دوجوم  یکرحتم 

هب یهتنم  هکلب  دـشابن  تیاـهن  یب  تـسا  بـجاو  سپ  دـنکن  تـکرح  هتاذـب  يزیچ  دـش و  دـهاوخن  کـفنم  كرحم  زا  كرحتم  هـچ 
بجاو تسین  كرحتم  هک  یکرحم  تیاهن و  ـالب  كرحم  ود  كرحتم و  ود  دوجو  تسا  لاـحم  تسین و  كرحتم  هک  دوش  یکرحم 

هوجو زا  یهجو  هب  دوخ  رد  ترثک  ياراد  و  ناـکم ) زیح و  ياراد   ) زیحتم دـشابن و  مسج  مجح و  مظع و  ياراد  دـشاب و  یکی  تسا 
.دشابن

اریز هیوامـس  مارجا  زا  دوش  رهاظ  تهج  تسین و  دوجو  ءالخ )  ) غارف يارب  زا  دنیوگ و  ناکم  ار  يوحم  مسج  حطـس  يواح و  حطس 
زئاج دشاب  يرود  لیم  شعبط  رد  هاگره  هچ  دوبن  يرسق  لیم  وا  رد  دشابن  یعیبط  لیم  وا  رد  هک  یمسج  دراد و  زکرم  تسا و  طیحم 

يرادقم نآ  تسا و  ریدتـسم  لیم  عبطلاب  ار  کلف  تسا و  میقتـسم  لیم  وا  رد  يدـساف  نئاک  ره  دـنک و  لوبق  ار  میقتـسم  لیم  تسین 
يزجتی ـال  ياـهءزج  زا  ینعی   ) دـشابن ءزج  ار  ءازجا  نآ  هک  یئازجا  زا  دوشن  بکرم  ماـسجا  یئزجب و  میـسقتب  دوش  یهتنم  هک  تسین 

زئاج دنک و  لصاح  تیاهن  یب  يدوجو  لعفلاب  تسین  زئاج  بیترت  دادعا و  رادقم و  ياراد  ءایشا  نامز و  تکرح و  و  دوشن ) بکرم 
رد رگم  درادن  لاصتا  همیقتسم  تاکرح  تسا و  تکرح  نیاب  لصتم  نامز  دشاب و  هریدتسم  تکرحب  لصتم  یتکرح  تسین 
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یعون رب  شلکش  شناکم و  تسا  بجاو  دشاب  طیسب  مسج  رگا  دوش و  بذجنم  وا  يوس  هک  دشاب  یصاخ  ناکم  ار  مسج  هک  یئاج 
هرک لاثم  رب  هعبرا )  ) راهچ نیا  زا  کیره  لکـش  تسا و  نینچمه  ریدتـسم  مسج  دوبن و  فـالتخا  فـالخ و  وا  رد  هک  دـشاب  دـحاو 

تسوا و رد  هک  تسا  يداـبم  فـالتخا  عاونا  فـالتخا  ببـس  دوش و  هتاذـب  شتکرح  ءادـتبا  هک  تسا  یتوـق  ار  یمـسج  ره  تسا و 
هدـحاو هرک  هک  یطئاسب  زا  تسا  بکرم  ملاع  تسین و  ناکم  ود  ار  کی  چـیه  تساهنآ و  ياج  هک  تسا  یئاهناکم  ار  ملاع  طـئاسب 

هک یعیبط  مسج  ره  تسین و  یئالم  هکنانچ  دوب  دـهاوخن  یئالخ  غارف و  تسین و  ناکم  رد  سپ  تسین  يزیچ  ملاع  جراخ  رد  دـنا و 
عبط کـلف  عبط  عبطب و  دـنک  تکرح  دومن  تقراـفم  شناـکم  زا  نوچ  سپ  رـسقب  رگم  دـنکن  تکرح  دوش  شـصاخ  ناـکمب  یهتنم 

تسین همیقتسم  تکرح  أدبم  وا  زا  دنازوس و  یمن  زیچ  چیه  ار  کلف  فیفخ و  هن  تسا  لیقث  هن  درـس و  هن  تسا  مرگ  هن  تسا  نیخث 
لاح رب  تسا  صوصخم  نیا  هکلب  دوش  نوکتم  يرگید  زیچ  وا  زا  هک  تسین  يدوجو  کلف  دوجو  تسین و  يدـض  شتکرح  يارب  و 

هک تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  تسین  بضغ  توهـش و  تکرح  کلف  تکرح  یعیبط و  هن  یناسفن  یتکرح  و  یـصاخ ) لاحب   ) یـصاخ
هک قرافم  تسا  یلقع  هیکلف  ءازجا  زا  کیره  يارب  زا  دراد و  هدام  زا  قرافم  تایلقعب  هبشت  قوش 

316 ص : یفسلف ، لئاسر 

هکلب دشاب  سنج  کی  زا  زیچ  کیب  یکلف  مارجا  عیمج  قوش  هک  دوب  دناوتن  وا و  هب  هبشتب  .دراد  قوش  مارجا  تسوا و  صاخ 
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قوشعم نآ  تسا و  یکی  ناشقوشعم  هکنیا  رد  دنکرتشم  یگلمج  يرگید و  نآ  قوشعم  اب  فلاخم  صاخ  تسا  یقوشعم  ار  کیره 
تـسین زئاج  تسا و  یهانتم  مادـکره  يارب  هینامـسج  ياوق  دـشاب و  تیاهن  یب  کیره  يارب  هکرحم  توق  تسا  بجاو  تسا و  لّوا 

ار اـهنآ  هک  دنتـسه  یئاـهتوق  ياراد  دـندش  نوکتم  هعبرأ  ناـکرا  زا  هک  یماـسجا  ددرگ و  یلقع  اـی  یـسفن  دوـجو  تلع  اـی  یمـسج 
نآ رد  دشخب و  تسوبی  تبوطر و  لعف  لوبق  دادعتسا  هک  تسا  یئاهتوق  تسا و  تدورب  ترارح و  نآ  دشخب و  لعف  لوبق  دادعتـسا 

مامـشتسا و تلآ  رد  تسا  لعاف  هک  یمـش  ناهد و  نابز و  رد  تسا  لعاف  هک  یقوذ  دـننام  لعفنم  لعاف و  تسا  يرگید  ياهتوق  اـه 
.نیتسخن راهچ  نآ  زا  دوش  رهاظ  همه  اهنیا  تجوزل و  تنوشخ و  نیل و  تبالص و 

تسا و نیمز  داقعنالا  دیدش  تسا و  ءاوه  يراج  تسا و  بآ  هدوربلا  دیدش  تسا و  شتآ  تسا  عبطلاب  هرارحلا  دـیدش  هک  یمـسج 
هنئاک و ءایـشا  تسا و  یـضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هلاحتـسا  لباق  تسا و  داـسف  نوک و  لوصا  هک  تسیا  هناـگراهچ  داوم  ناـمه  اـهنیا 
ار اهنآ  هک  یفلتخم  ياه  تبـسن  قبط  رب  داوم  نآ  رد  دوش  یم  رهاظ  هک  تسا  یئاـهجازم  زا  شروهظ  دوش  یم  رهاـظ  هک  يا  هدـساف 

ياهتیفیک روص  نیا  زا  دوش  رهاظ  تسنآب و  اهنآ  ماوق  هک  یفلتخم  ياهتروص  نوگانوگ و  ياـه  تقلخ  لوبق  يارب  دنـشخب  دادعتـسا 
جازم راهچ  زا  دوش  لصاح  هچنآ  دوخ و  لاحب  تسا  یقاب  تروص  ددرگ و  شریغ  شنیـشناج  دوش و  لطاب  تایفیک  نیا  سوسحم و 

شتلاح و زا  تسا  هناگراهچ  تایفیک  رییغت  جازم  تقیقح  دوشن و  دساف  نآ و  ياه  تروص  اهتوق و  دنام  یم  یقاب 
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تیفیک دوش  لصاح  ات  تسا  یـضعب  رد  یـضعب  ریثأت  هیلـصا و  ياه  توق  زا  یـشان  تایفیک  نیا  يدـض و  هب  تسا  يدـض  زا  لاقتنا 
ار و نوگانوگ  ياهجازم  نآ  زا  هدرک  اراکـشآ  ار و  لوصا  هدومرف  قلخ  وا  هچ  دوخ  ماعنا  رد  یلاعت  يراـب  تمکح  قبط  رب  هطـسوتم 
زا تسا و  رترود  هک  هداد  رارق  یعون  ره  ببـس  تسا  لادـتعا  زا  رود  هک  یجازم  ره  عاونا و  زا  یعونب  ار  یجازم  ره  هداد  صاصتخا 

تابن زا  یعون  ره  يارب  زا  هقطان و  سفن  لوبق  يارب  دوش  هداـمآ  اـت  هداد  رارق  يرـشب  جازم  تسا  لادـتعاب  رتکیدزن  هک  یعون  لاـمک 
یتالآ هلیـسو  هب  دـناسر  یم  شلامک  هب  ار  عون  نآ  هک  یئاهتوق  دوش  رهاظ  تروص  نآ  زا  تسا و  عون  نآ  تروص  هک  تسا  یـسفن 

.تسا لاونم  نیا  رب  ناویح  عاونا  زا  یعون  ره  لاح  دنک و  یم  راک  نآ  طسوتب  هک 

ناسنا - 9

تسا یتوق  ار  وا  دروآ و  ياجب  هینامسج  تالآب  ار  دوخ  لاعفا  هک  تسا  یسفن  ار  وا  انامه  تسا  یصاوخ  تاناویح  هلمج  زا  ار  ناسنا 
هیبرم و هیذاغ و  تسا  توق  نآ  زا  تسا و  لقع  يورین  توق  نآ  دـنک و  تیلعاف  تیلاعف و  مه  ینامـسج  تلآ  نودـب  هکنیا  هب  نوزفا 

تاساسحا هرهاظ و  ياوق  وا  هکردـم  توق  ياه  توق  هلمج  زا  ار و  اهنآ  دـنک  تمدـخ  هک  تسا  یتوق  ار  اـهنیا  زا  کـیره  هدـلوم و 
ياه توق  هرکفم و  هرکاذ و  مهو و  هلیختم و  هک  تسا  هنطاب 

317 ص : یفسلف ، لئاسر 

نکمم تسا و  تلآـب  لـعاف  میدومن  داـی  هک  یئاـهتوق  نیا  زا  کـیره  تسا و  ءاـضعا  كرحم  ياـهتوق  هیبضغ و  هیناوهـش و  هکرحم 
دشاب و نینچ  هکنیا  زج  تسین 
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.تسین هدام ) زا   ) قرافم اه  توق  نیا  زا  کی  چیه 

سفن ياهتوق  هلمج  زا  یناـسنا و  لاـمعا  زا  شلعف  تسا  بجاو  هچنآ  دوش  طابنتـسا  نادـب  هک  یلمع  لـقع  توق  تسا  اـهتوق  نیا  زا 
لقع نیا  يارب  ددرگ و  لـعفلاب  یلقع  يرهوج  سفن و  رهوج  دوـش  لـماک  ماـمت و  نادـب  هک  تسا  یتوـق  نآ  تسا و  یمیلعت  توـق 

ار تالوقعم  دیامن  یم  كاردا  هک  توق  نیا  دوش و  دافتسم  لقع  رابکی  هکلملاب و  لقع  رگید  راب  ینالویه و  رابکی  هک  تسا  یبتارم 
تسا لاعف  لقع  نآ  قرافم و  لقع  ببـسب  رگم  ددرگن  مات  لقع  دوشن و  لعفب  توق  زا  جراخ  تسین و  مسج  طیـسب و  تسا  يرهوج 

هدناسر تیلعفب  ار  وا  هک 

توملا دعب  ءاقب  سفن و  درجت  - 10

دنام یم  یقاب  تسا و  هدام  زا  قرافم  وا  هکنآ  اب  دشاب  عضو  يذ  ای  و  ناکمب ) جاتحم   ) زیحتم یـش ء  رد  زیحتم  تالوقعم  تسین  زئاج 
تسار وا  یقیقح و  ناسنا  تسوا  تاذلا و  يدحا  تسا  يرهوج  وا  تسین و  داسف  لوبق  تیحالص  توق و  وا  رد  ندب و  توم  زا  دعب 

هک يزیچ  دوش  رهاـظ  یماـگنه  تسا  سدـقت ) یلاـعت و   ) روص هدنـشخب  زا  شروهظ  ءاـضعا و  رد  دوش  یم  طـسبنم  هک  یئاـه  توق 
دراد و هقطان ) سفن   ) ار درجم  رهوج  نآ  روهظ  قاقحتـسا  دش  رهاظ  نوچ  هک  تسا  ندـب  زیچ  نآ  وا و  لوبق  يارب  هتـشاد  تیحالص 

لبق سفن  دوجو  تسین  زئاج  سفن و  يارب  نیتسخن  عوضوم  تسوا  ندب و  ءازجا  زا  تسا  بلق  رد  هک  تسا  یحور  دـسج و  زیچ  نآ 
ندـب زا  دـعب  ار  سفن  دـنیوگ و  اه  یخـسانت  هکنانچ  رگید  يدـسج  زا  سفن  لاـقتنا  تسین  زئاـج  هتفگ و  نوطـالفا  هکناـنچ  ندـب  زا 

نیا تسا و  اهتواقش  اهتداعس و 
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دـشاب نینچ  لدـع  بوجو و  يور  زا  دراد و  قاقحتـسا  ار  نآ  سفن  هک  تسا  يروما  نآ  تسا و  تواـفتم  یـسب  سوفن  يارب  لاوحا 
تـسدب روما  رد  قیفوت  دراد و  عاـنتما  اـبا و  ضرم  زا  تهج  نیا  زا  دـنک و  تاـعارم  وکین  ار  ندـب  ریبدـت  تحـص و  یناـسنا  هکناـنچ 

ءایـشا عیمجب  یلاعت  يادـخ  تیانع  دوش و  قفوم  دعتـسم و  هدامآ و  هدـش  هدـیرفآ  شیارب  هچنآ  هب  یـسکره  تسا و  یلاعت  دـنوادخ 
هک یئاهزیچ  تیعبت  لـیبس  رب  رورـش  اریز  تسا  یهلإ  ءاـضقب  دوش  نوکتم  هچره  اـهنآ و  زا  مادـکره  هب  تسا  لـصتم  دراد و  هطاـحا 
نآ رگا  هچ  تسا  دومحم  هدوتـس و  ضرعلاب  رورـش  نآ  دسر و  یم  هدساف  تانئاکب  رورـش  نآ  دـشاب و  یم  دـنراد  راچان  هب  يرورش 

توف تسا  هب  دب  هک ال  كدـنا  رـش  يارب  وا  زا  يزیچ  ره  رد  ریثک  ریخ  رگا  دـنکن و  لصاح  دوجو  همئاد  هریثک  تاریخ  دـشابن  رورش 
هلآ دمحم و  قلخلا  فرـشا  یلع  هالـصلا  دمحلا و  یلول  دمحلا  لئاسملا و  نویع  تمت  دوب  دـهاوخ  رتشیب  تروص  نینچ  رورـش  دوش 

.اریثک اریثک  امیلست  ملس  نیرهاطلا و 

تدحو رداوص و  بیترت  ملعب و  شتیلعاف  بجاو و  تافص  عناص و  تابثا  رد  هلاسر  نیا 

364 ص : یفسلف ، لئاسر 

دوجو تیرابتعا  هلاسر 

هراشا

لک یصحا  يده و  هقلخ  یش ء  لک  یطعا  هئامسا  تسدقت  هلالج و  لج  يّذلا  ناحبس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مایخ  هلاسر  همجرت 
.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یفطصملا  هیبن - یلع  هالصلا  اددع و  یش ء 

هک تسا  یضرع  هیضرع  فاصوا  هلمج  زا  یضرع و  یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  تافوصوم  فاصوا 

365 ص : یفسلف ، لئاسر 

نکمم هکلب  تسین  فوصوم  مزال  هک  تسا  یضرع  هلمج  زا  تسا و  فوصوم  مزال 
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ینعی يدوجو  يرابتعاب و  دوش  مسقنم  یضرع  یتاذ و  زا  کیره  جراخ و  ینعی  دوجو  مهو و  رد  ای  طقف  مهو  رد  دشاب  قرافم  تسا 
رهاظ مسق  ود  نیا  دوسا و  تاذ  رب  دئاز  يدوجو  تسا و  یتقیقح  ار  داوس  هچ  دوساب  مسج  فیصوت  نوچ  يدوجو  مسق  اما  یجراخ 

فـصن هک  نینثا  فصو  دـننام  یـضرع  يرابتعا  مسق  اما  تسا و  رهاظ  سح  مهو و  لـقع و  رد  اریز  تسین  ناـهربب  جاـتحم  تسا و 
دوب دهاوخ  يرایسب  هدئاز  یناعم  ار  نینثا  تاذ  هنیآره  دشاب  نینثا  تاذ  رب  دئاز  يرما  راهچ  زا  ود  ندوب  فصن  رگا  سپ  تسا  هعبرأ 

.تسا مئاق  شعانتما  رب  ناهرب  جراخ و  رد 

هکنیا رب  تسا  مئاق  ناهرب  داوس و  يارب  تسا  یتاذ  فصو  نول  اریز  تسا  نول  هکنیا  هب  داوس  فصو  نوچ  یتاذ  يرابتعا  مسق  اـما  و 
هنوگچ تسا و  یضرع  داوس  هچ  دشاب  ضرع  یتسیاب  يدوب  دئاز  یتفـص  رگا  تسین و  هیجراخ  نایعا  داوس و  رب  دئاز  یتفـص  تینول 

عوضوم رد  یتفـص  تینول  هنیآره  دـشاب  تینول  عوضوم  تیداوس  عوضوم  رگا  دـشاب و  رگید  ضرع  عوـضوم  یـضرع  تسا  نکمم 
لاحم نیا  دـشاب و  داوس  شتاذ  جراخ  زا  ار  وا  تسا  مزـال  هک  يدوب  ناـیعا  رد  دوجوم  يرما  تینول  هنیآره  يدوب و  داوس  دزن  داوس 

یجراخ ار  يداوس  شتاذ  جراخ  زا  دراد  مزال  هک  یجراخ  تسا  يدوجوم  نول  هکنآ  هن  تسا  داوس  نیع  داوس  ندوب  نول  هچ   ) تسا
هب ار  لوقعم  يانعم  نآ  دهدیم  لیـصفت  دومن  لقعت  ار  یئانعم  نوچ  لقع  هک  تسنآ  يرابتعا  فصو  يانعم  و  دشاب ) نولب  مضنم  هک 

سپ دجنس  یم  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  ینعم  نآ  لاوحا  یلقع و  یلیصفت 
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دبای یم  نکل  تسین  تسا  ضارعا  رد  دوجوم  هک  یـضارعا  عیمج  هیحان  زا  وا  رد  یترثک  هک  دـش  یطیـسب  اب  فداصم  ینعم  نآ  رگا 
اریز یجراخ  دوجو  بسح  رب  هن  تسوا  لقعت  راـبتعا و  بسح  رب  طـقف  فاـصوا  نآ  هک  دـنک  مکح  راـچان  تسا  یفاـصوا  ار  وا  هک 
نیا دوب و  دهاوخ  یجراخ  بکرم  هن  رگ  و   ) تسین هیجراخ  ءازجا  ياراد  هدـش  جراخ  رد  دوجوم  هک  یطیـسب  دـناد  یم  اققحم  لقع 

یتفـص نیا  عوضوم  ضرع  نیا  عوضوم  دناد  یم  اققحم  دوش و  یمن  رگید  ضرع  عوضوم  یـضرع  دـناد  یم  اققحم  و  تسا ) فلخ 
لها دزن  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنچره  تسا  ملـسم  موق  دزن  هک  تسا  یتامدـقم  نیا  دوب و  دـهاوخن  تسا  فوـصوم  نادـب  ضرع  نآ  هک 

دشاب و هنع  غورفم  تسا ) هماع  روما  هک  معالا  ینعملاب  تایهلإ   ) یلک یهلإ  يالعا  ملع  رد  یناعم  نیا  دیاش  تسین و  ملـسم  تمکح 
زا یـضعب  دـننام  ًادـیَِعب  ًالالَـض  َّلَض  ْدَـقَف  تسا  هارمگ  یـسب  دـشابن  هیرابتعا  فاصوا  نیاب  نطفتم  هک  یـسک  عوضوم  نیا  نیثحاـب  زا 

هدرمش و مودعم  هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  یفاصوا  زا  هداد و  رارق  هیناث  لاوحا  زا  ار  دوجو  تیضرع و  تینول و  هک  کشخ  ياهیرشق 
تسین هطساو  باجیا  بلـس و  نایم  تسا  یهیدب  اریز  هدنکفا  هیهیدب  هیلوا  يایاضق  مظعا  رد  گرزب  ياطخ  نیا  رد  ار  نانآ  یکاکش 
نایعا رد  تینول  دـندرکیم  تفایرد  دـنداتفا و  یمن  گرزب  هنتف  نیا  رد  دـندادیم  زیمت  هیجراخ  فاصوا  زا  ار  هیرابتعا  فاصوا  رگا  و 

شلاوحا و صحفت  دوسا و  تاذ  لقعت  ماـگنه  سفن  رد  یلقع  تسا  یفـصو  هکلب  تسین  تیداوس  زا  زاـتمم  يدوجوم  زیچ  هیجراـخ 
.ضایب اب  شتکراشم 

.لاوحا ضعب  رد  الثم 
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دوجو تیرابتعا 

دندرک کش  نا  رد  قح  لها  زا  یتعامج  اریز  دشاب  ضارعا  رئاس  زا  رت  تخـس  دوجو  رما  دیاش  یلب  تدـحو  دوجو و  تسا  نینچمه 
هکنیا یتح  تسین  شتیهام  تقیقح و  زا  کـی  چـیه  رد  یتیلخدـم  ار  دوجو  هک  تسا  یتیهاـم  یتقیقح و  ار  لوقعم  ناـسنا  دـنتفگ  و 

دیآ مزال  هلاحم  سپ ال  تسا  مودعم  ای  تسا  دوجوم  وا  هکنیا  دنک  لقعت  هکنآ  نودب  ار  ناسنا  يانعم  دـنک  لقعت  تسا  نکمم  لقاع 
ریغ وا  يارب  دوش  باستکا  هک  تسا  یئانعم  تیناسنا  دوجو  دنتفگ  دیآ و  مزال  شتاذ  جراخ  زا  ار  ناسنا  هک  دـشاب  یئانعم  دوجو  هک 

يراب هچ  یببـسم  ببـس  لعاج و  لعجب  هن  تسا ) ناسنا  تیهام  تایتاذ  زا  ینعی   ) دوخ تاذ  زا  تسار  وا  تیقطان  تیناویح و  اریز  وا 
دـشاب مسج  هکنآ  زج  تسین  نکمم  هدـش  دوجوم  نوچ  هدومن و  دوجوم  هکلب  هدادـن  رارق  امـسج  الثم  ار  تیناسنا  هلالج  لج  یلاـعت 

هکنآ لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  نایعا و  رد  ناسنا  رب  دئاز  دـشاب  یئانعم  دوجو  هک  تسنآ  بجاو  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  دـنتفگ 
.ریغ ریغ ال  زا  دافتسم  تسا  یئانعم  دوجو 

تسا دوجو  تلاصا  اب  قواسم  هک  جراخ  رد  دشاب  تیهام  رب  دوجو  تدایز  هک  ههبش  نیا  لح  رد  مایخ  میکح  قیقحت 

دوجو میئوگیم  سپ  يرابتعا  تسا  یئانعم  دوجو  هکنآ  رب  میروآ  يرورـض  یناهرب  ههبـش  نیا  لح  رد  میوش  دراو  هکنآ  زا  شیپ  اـم 
دوجو سپ  دوجوب  تسا  دوجوم  يدوجوم  ره  نوچ  دوب و  دهاوخ  دوجوم  هنیآره  نایعا  رد  وا  رب  دئاز  دـشاب  یئانعم  رگا  دوجوم  رد 
تـسا یئانعم  دوجو  دوش  هتفگ  رگا  تسا و  لاحم  نیا  هل و  هیاهن  ام ال  یلا  دوجو  دوجو  نینچمه  دوجوب و  دشاب  دوجوم  یتسیاب  مه 

ناوتن سپ  نیفرطلا  دحا  بلسب  هن  قلطم و  بلسب  هن  دوشن  دوجو  هب  فوصوم 
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دوجو اـیآ  میئوگ  ضیقن و  نیفرطب  ار  ناـشیا  مینک  هبلاـطم  تسا  دوجوم  ریغ  دوـجو  تفگ  مه  ناوـتن  تسا و  دوـجوم  دوـجو  تفگ 
تـسا دوجوم  ریغ  دوجو  هک  دوش  راکـشآ  یئوگ  هن  خـساپ  رد  رگا  نایعا ) يارب   ) نایعا رد  تسین  دوجوم  ای  ناـیعا  رد  تسا  دوجوم 

تسا و يدوجو  ار  دوجو  سپ  نایعا  رد  تسا  دوجوم  یئوگ  رگا  و   ) قافولاب اـبحرم  سپ  تسا  ثحب  عضوم  ناـمه  نیا  ناـیعا و  رد 
معن یهد  خساپ  رگا  هن  ای  دوجوم  تاذ  يارب  لوقعم  تسا  یفصو  دوجو  ایآ  میئوگ  میئامن و  هبلاطم  ایناث  دیآ ) مزال  روکذم  لسلـست 

سفن رد  نایعا و  رد  مودـعم  دوجو  دـیآ  مزال  هن  یئوگ  خـساپ  رگا  يرابتعا و  تسا  يرما  دوجو  هکنآ  هب  فارتعا  لوبق و  دـیآ  مزال 
رگید دوجوب  جاتحم  تسا  دوجو  هک  یتفـص  دـنیوگ  هورگ  نیا  زا  یـضعب  دنـشاب و  رازیب  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  ءالقع  دـیاش  دـشاب و 

رد هدرکن  عفد  ار  لسلست  هکنآ  اب  یئامن  دوخ  زا  لسلست  عفد  یهاوخ  ایآ  میئوگ  باوج  رگید  دوجو  نودب  تسا  دوجوم  سپ  تسین 
لـسلستب تسا  دوجوم  یئوگ  رگا  دوجوم  ریغ  ای  نایعا  رد  تسا  دوجوم  یئوگ  ار  دوجو  نیا  میتفگ  هچ  يدـش  عقاو  لاحم  رما  دـنچ 

یتفگ رگا  یتفگ و  نایذه  درادن  یتاذ  یئوگ  رگا  هن  ای  تسا  یتاذ  ار  دوجو  نیا  ایآ  میئوگ  تسا  دوجوم  ریغ  یئوگ  رگا  يراچد و 
رد ار  نیمه  یئاـمنن  میلـست  هک  ار  وت  دوشیم  هچ  سپ  یجراـخ  دوجو  یب  تسا  دوجوم  هک  ار  یتاذ  يدومن  میلـست  میئوگ  دراد  تاذ 

نیا زا  ات  نآب  یجراـخ  دوجو  مامـضنا  نودـب  جراـخ  رد  تسا  دوجوم  یـش ء  تاذ  یئوگب  ینعی   ) دـندوجوم هک  یتیهاـم  تاذ و  ره 
تاضقانت
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.يوش تحار  اهنایذه  تالاحم و  و 
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دنمزاین مه  ضایب  دوجو  سپ  وا  رب  تسا  يدـئاز  دوجو  هب  جاـتحم  دوجوم  ضاـیب  هکنیا  هب  وت  لّوا  نخـس  تسا  حیحـص  رگا  هاـگنآ 
دوخ دندش و  رو  هطوغ  هدومن و  لغوت  تافارخ  نیا  رد  ناشیا  زا  یـضعب  تسا و  لاحم  نیا  دوب و  دهاوخ  لّوا  دوجو  رب  دـئاز  دوجو 

نخـس رگید  هار  زا  صاخـشا  هنوگ  نیا  اب  میئامنن و  هشحوم  تاطلاغم  نآب  لوغـشم  ار  دوخ  ام  دـندنکفا و  تشحو  رد  تاـطلاغمب  ار 
نامگ نیاربانب  سپ  دوش  دوجو  نآب  تیهام  ات  تیهامب  هدش  نرتقم  رگید و  دوجوب  اهتاذـب  تادوجوم  دوجو  تفـص  هکنیا  هب  میئوگ 
هکلب دـش  دـهاوخن  دوجوم  تیهاـم  زگره  دـشاب  نینچ  رگا  زین  تسا و  لاـحم  نیا  دـشاب و  بکرم  رب  لومحم  ءزج  مکح  دـیآ  مزـال 

دوش مسجب  نرتـقم  رگا  هتاذـل و  تسا  ضاـیب  ضاـیب  هکناـنچ  دوشن  بکرم  رب  لومحم  زج  تفـص  اـت  ددرگ  يدوـجوم  رماـب  نرتـقم 
یهگناو ضیبا  یـشب ء  دوش  نرتقم  هکلب  دوشن  ضیبا  مسج  دـشاب  هتاذـل  ضیبا  ضایب  رگا  ددرگ و  ضیبا  هکلب  ددرگن  ضایب  بکرم 
دوجوم هتاذـل  میئوگب  مه  ار  دوجو  رگا  سپ  تسا  زاجم  نکل  تسا  ضیبا  مسج  نیا  نول  هک  تسا  رظن  نیاـب  نتفگ  ضیبا  ار  ضاـیب 

.تسین زاجم  ردام  عازن  تقیقح و  هن  تسا  زاجم  تسا 

ناونعب دوش  ضراـع  رب  لـمح  رگا  ضورعم  رب  ضراـع  زا  قتـشم  لومحم  ینعی   ) تسا موـلع  عـیمج  لـماش  هلأـسم  نیا  تسناد  دـیاب 
دوجوم دوجو  دیوگ  مدینـش  ار  هورگ  نیا  زا  یکی  تسا و  فرتعم  نآ  نالطب  هب  ققحم  یملع  رد  سک  نآره  تسا و  لطاب  تقیقح 

نیا دشاب و  دوجوم  یتیناسنا  ات  تسین  رگید  تیناسنا  هب  جاتحم  تسا و 
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جاتحم رگید  تیناسنا  هب  هتبلا  تسا  ناسنا  هکنیا  هب  دـشاب  فوصوم  تیناسنا  رگا  هچ  ناـسنا  تیناـسنا و  نیب  هدراذـگن  قرف  هدـنیوگ 
دوجو هکنیا  هب  یئوگن  دوـجو  رد  ارچ  ار  نیمه  میئوـگ  یم  وا  هب  سپ  ناـسنا  هب  هن  تیناـسنا  هب  تسا  فوـصوم  تیناـسنا  نکل  تسا 
يادـخ دوش  یم  هتفگ  باب  نیا  رد  هک  تسا  یتاطلاغم  شحفا  زا  هطلاغم  نیا  دـشاب و  رگید  دوجوب  جاتحم  ات  دوجوم  هن  تسا  دوجو 

.هبلغ بح  زا  درادهاگن  ار  ام  یلاعت 

: ههبش لح 

رب يدـئاز  يانعم  هنوگچ  تسا  دافتـسم  نوچ  طقف و  دافتـسم  تسا  یئانعم  دوجو  هک  تسنیا  هب  سپ  قح  لها  دزن  ههبـش  لـح  اـما  و 
جاتحم یتاذ  هنوگچ  هدوب و  مودـعم  البق  تاذ  اریز  هدـش  رابتعا  دافتـسم و  تیهام  نیمه  زا  طقف  ینعم  نیا  جراخ و  رد  دوش  تیهاـم 

نآ دـیامن  لقعت  نوچ  سفن  نکل  ار  تامودـعم  هن  تسار  تادوجوم  ءایـشا  زا  یـش ء  جایتحا  هچ  دوخ  دوجو  زا  لـبق  يزیچ  هب  دوش 
هلمج نآ  زا  تفای  دـهاوخ  عونتم  ار  نآ  فاصوا  درب  لـیلحت  یلقع  لـیلحت  لیـصفتب و  ار  نآ  دریگ و  رظن  رد  ار  شتـالاح  ار و  تاذ 

هک دـنکن  کش  ءایـشا و  عیمج  رد  دوجوب  تایـضرع  نایم  رد  دوش  فداـصم  هکنآ  اـت  تسا  تایـضرع  هلمج  نآ  زا  تسا و  تاـیتاذ 
دومن لقعت  نوچ  لقع  هاگنآ  تسا  نایعا  رد  دوجو  رد  نخـس  تسین  ینخـس  نیا  رد  هلوقعم و  تیهاـم  رب  دـئاز  تسا  یئاـنعم  دوجو 

یلعاـج و لـعجب  هن  تسوا  تاـیتاذ  زا  تیقطاـن  تیناویح و  هکنآ  هب  دـنک  لـصاح  یمزج  ملع  تیناـسنا  تسوا  يارب  هک  ار  یتیهاـم 
فصتم دشاب  مودعم  تاذ  نیا  رگا  هک  ینعم  نیاب  تسوا  تاذ  ریغ  زا  وا  يارب  دوجو 
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.دوب یمن  دوجوب 
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تاوذ لصأت  دوجو و  تیرابتعا  نایب  زا  سپ  مایخ  راتفگ  هیقب 

ینعم نیا  رد  ار  دوخ  سک  نآره  دنامن و  هدیـشوپ  ناشیا  رب  تالوقعم  زا  هزادـنا  نیا  تسا  هتـسیاش  ءالقع  عیمج  منک  یم  نامگ  نم 
رب سپ  هدومن ) دای  ار  مهو  نیا  بابـسا  کنیا  فلؤم   ) هداتفا طلغ  رد  هدش و  هریخ  شمـشچ  یمهو  يرما  ببـسب  دنادب  تفای  رـصقم 

لاوحا قـیقحت  فاـصوا و  راـبتعا  یلب  تسا  تباـجا  لـیفک  هک  یلاـعت  يادـخ  زا  قـیفوت  نسحب  تناعتـسا  لـماک و  تضاـیرب  تسوا 
.تسا ثحابم  مها  زا  تافیصوت 

370 ص : یفسلف ، لئاسر 

تاوذ لصأت  دوجو و  تیرابتعا  نایب  زا  سپ  مایخ  راتفگ  هیقب 

ینعم نیا  رد  ار  دوخ  سک  نآره  دنامن و  هدیـشوپ  ناشیا  رب  تالوقعم  زا  هزادـنا  نیا  تسا  هتـسیاش  ءالقع  عیمج  منک  یم  نامگ  نم 
رب سپ  هدومن ) دای  ار  مهو  نیا  بابـسا  کنیا  فلؤم   ) هداتفا طلغ  رد  هدش و  هریخ  شمـشچ  یمهو  يرما  ببـسب  دنادب  تفای  رـصقم 

لاوحا قـیقحت  فاـصوا و  راـبتعا  یلب  تسا  تباـجا  لـیفک  هک  یلاـعت  يادـخ  زا  قـیفوت  نسحب  تناعتـسا  لـماک و  تضاـیرب  تسوا 
.تسا ثحابم  مها  زا  تافیصوت 

370 ص : یفسلف ، لئاسر 

تیرابتعا تلاصا و  رظن  زا  بجاو  رد  مایخ  نخس 

تـسا تاذـلاب  وا  تاذ  يارب  لقع  دزن  دوجو  هک  يدوجوم  رگم  دوش  روصت  تسین  نکمم  هک  تسا  یتاذ  هلالج  لج  دوجولا  بجاو 
تـسوا تاذ  هک  تهج  نآ  زا  شتاذ  رد  يدـمآ  مزـال  هنیآره  يدوب  شتاذ  رب  دـئاز  یئاـنعم  دوجو  تفـص  رگا  یلعاـج و  لـعجب  هن 

وا رد  هوجولا  نم  هجوب  یترثک  تسا و  تاهجلا  عیمج - نم  دـحاو  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  هکنآ  رب  ناـهرب  تشذـگ  دـشاب و  ترثک 
نم هجوب  دوشن  تاذ  رثکت  بجوم  يراـبتعا  ترثک  دـشاب و  تیاـهن  ـالب  مه  ترثـک  نیا  ددـع  دـیاش  يراـبتعا و  ترثـک  رگم  تسین 

الصا تسین  يدوجو  يرما  نآ  رد  تسا و  يرابتعا  دوجولا  بجاو  فاصوا  عیمج  هلمجلاب  هوجولا و 

رابتعالا و ثیح  نم  ار  شلاوحا  مدع و  تسناد  یهاوخ  تارابتعا  رئاس  تدـحو و  دـننام  يرابتعا  تسا  يرما  دوجو  یتسناد  نوچ  و 
مدع تیهام  تسا و  سفن  رد  دوجوم  یلوقعم  يانعم  ره  تسا و  یلوقعم  يانعم  مدـع  هکنآ  زج  دوب  دـهاوخ  يدوجو  مدـع  هنوگچ 
هچرگ هیف  نحن  ام  زا  هلأسم  نیا  ضرعلاب و  ای  تسا  تاذلاب  لوقعم  مدـع  ایآ  تسنیا  رد  نخـس  هاگنآ  تسا  سفن  رد  دوجو  شیانعم 

.تسا ضرعلاب  لوقعم  هک  تسنآ  قح  نکل  تسا  نوریب 

و
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لقع رد  تسا  یتیهام  ياراد  تسا  دوجولا  نکمم - هک  يدوجوم  ره  هک  نادـب  دـش  عمج  وت  نهذ  رد  دـش  دای  هک  یناـعم  نیا  نوچ 
تیهام نآ  دوجو  تفص  هک  دنک  یم  لقعت  تیهام  نآ  لقعت  اب  ددرگ و  نرتقم  نادب  دوجو  تفص  هکنآ  نودب  دنک  لقعت  ار  نآ  هک 

ار يزیچ  هک  یتفص  تسا و  شیوخ  تاذ  زا  ار  وا  مدع  تفـص  راچان  سپ  تسا  ریغ  زا  وا  يارب  دوجو  تفـص  نوچ  تسوا و  ریغ  زا 
تاـیهام مدـع  تفـص  سپ  تسا  عبطلاـب  مدـقت  تیلبق و  نیا  تسوا و  ریغ  زا  هک  تـسا  یتفـص  زا  شیپ  هـتبلا  دـشاب  زیچ  نآ  تاذ  زا 

رگم هتبلا  دوش  دوخ  دوجو  تلع  دوجولا  هنکمم  تیهام  تسین  نکمم  دوب و  دـهاوخ  دوجو  تفـص  زا  لبق  عبطلاـب  ار  دوجولا  هنکمم 
دوجو ناکما  ینعی   ) تسا دوجولا  نکمم  وا  هکنآ  دننام  يرگید  ياهزیچ  ای  دوش  دوجوم  يا  هطـساو  ای  دـشاب  دوخ  تیمودـعم  تلع 

دوجولا نکمم  هکنآ ب  ضورفم  مولعم  دوش و  بوجو  يارب  یلعاف  یببـس  فلا  مینک  ضرف  دش  نکمم  رگا  سپ  دوش ) دوجو  تلع 
ره تسا و 

371 ص : یفسلف ، لئاسر 

زا شدوجو  ناکما  نکل  دشاب  دوجولا  بجاو - هک  يرگید  هجو  زا  ددرگ  بجاو  شدوجو  هکنآ  رگم  دوشن  داجیا  يدوجولا  نکمم 
تـسین زئاـج  سپ  تسا  لاـحم  نیا  دوش و  دوجو ب  بوجو  ببـس  فلا  سپ  تسا  دوجو  بوـجو  ریغ ) زا   ) دافتـسم تسوا و  تاذ 

نآ زا  دوجو ب  بوـجو  ببـس  فـلا  هکنآ  هلمج  نآ  زا  تسا  یکوکـش  ثحاـبم و  ناـهرب  نیا  رب  دـشاب و  دوـجولا  نکمم  یتیهاـم 
رئاس رگید  تسا  مرگ  هک  ثیح  نآ  زا  ددرگ  مزیه  ندینازوس  ببس  شتآ  هکنانچ  تسا  بجاو  هک  ددرگ  تیثیح 
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.دوب دهاوخن  لاثم  رد  هشقانم  تسین و  قارحا  رد  یتیلخدم  ار  شتآ  فاصوا 

: باوج

رانب فاضم  قارحا  سپ  ران  دننام  یعوضوم  رد  رگم  دوش  داجیا  تسین  نکمم  ترارح  نکل  ران  تاذ  هن  تسا  قارحا  ببس  ترارح 
هنیآره يدوب  لعاف  ران  تاذ  رگا  تسا و  لعاف  دوخ  ران  هک  تیثیح  نآ  زا  هن  تسا  یلعاـف  ببـس  لـماح  راـن  هک  تیثیح  نآ  زا  تسا 

.دوب دهاوخن  کفنم  نآ  زا  ران  تاذ  هک  همزال  هیتاذ و  فاصوا  اصوصخ  يدوب  قارحا  رد  تلاخد  ار  ران  فاصوا  عیمج 

تلع رد  تسا  طرـش  دوجو  ینادـب  هک  تسنآ  يارب  دوب  دـهاوخ  بجوم ب  تسا  بجاو  هک  تیثیح  نآ  زا  فلا  تاذ  میتـفگ  هکنیا 
فلا تاذ  بوجو ب  تلع  تلع و  سفن  ناـیم  دوش و  تلع  تلع  نادـب  هک  یطرـش  ناـیم  تسا  قرف  سپ  تلع  سفن  هن  فلا  ندوب 

یناکما رابتعا  دوشن  ببـسم  وا  زا  هکنیا  دوخ  ریغ  زا  تسار  وا  هک  تسا  فلا  بوجو  رابتعا  هک  طرـش  نیا  دشاب و  یطرـش  رهب  تسا 
شبوجو طرـشب  تسا  دوجولا  نکمم  هک  فلا  تاذ  سپ  همزـال  فاـصوا  بلـس  تسا  نکمم  هنوگچ  دوـخ و  تاذ  زا  تسار  وا  هک 

هکنآ لاـح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ  بوجو  داـسفا  بوـجو و  میمتت  رد  تسا  تیلخدـم  ار  ناـکما  سپ  بوـجو ب  يارب  تسا  تلع 
ار نآ  فلا  هچنآ  رد  شتیلخدـم  هب  دـسر  هچ  تسا  دـشاب  فلا  تاذ  میمتت  رد  تیلخدـم  ار  وا  تسا و  هیلعاـف  تلع  مزاول  زا  بوجو 

یحدق ناهرب  نیا  رد  هنیآره  دوب  دوجولا  بجاو - فلا  هک  یماگنه  دـشاب  فلا  تاذ  زا  بولـسم  ناکما  رابتعا  رگا  دـیامن و  باجیا 
دشاب و شتاذ  زا  ار  وا  رابتعا  نیا  نکل  دوب 
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.دوبن نکمم  هجو  چیه  هب  شبلس 

داجیا تسین  نکمم  فلا  بوجو  نکل  دشابیم  بوجو ب  تلع  فلا  بوجو  هکنیا  هب  دنک  کیکـشت  یککـشم  ای  دـیوگ  یلئاق  رگا 
رگا سپ  عوضوم  رد  رگم  دوـشن  دوـجوم  ترارح  اریز  تسا  قارحا  تلع  ترارح  هکناـنچ  دـشاب  فـلا  شعوـضوم  هکنآ  زج  دوـش 

تـسا فلا  بوجو  عوضوم  مزال  هک  ار  یناکما  هنیآره  ناکما  دـشاب  مزال  ار  فلا  تاذ  هاـگنآ  دـشاب  بوجو ب  تلع  فلا  بوجو 
بوجو میمتت  رد  دوب  دهاوخ  تیلخدم 

: باوج

تسا يرما  هکلب  تقیقح  روطب  دشاب  نایعا  رد  دوجوم  هک  تسین  یش ء  فلا  بوجو 

372 ص : یفسلف ، لئاسر 

قارحا یهگناو  ددرگ  نایعا  رد  دوجوم  تاذ  ببس  هنوگچ  نایعا  رد  مودعم  سفن و  رد  دوجوم  يرابتعا  رما  لقع و  رابتعا  بسح  رب 
.لصف نیا  زا  دعب  ار  مالک  نیا  لیصفت  تسناد  یهاوخ  هکنانچ  یمدع  تسا  يرما  هکلب  تسین  يدوجو  يرما  ترارح  زا  لصاح 

تـسوا عوـضوم  هک  یتاذ  هنیآره  تسا  ناـیعا  رد  دوـجوم  ار  بوـجو ب  تسا  ببـس  وا  هکنیا  دور  ناـمگ  هـک  يدوـجو  رگا  زین  و 
هدام تکراشم  اب  رگم  دوشن  رداص  وا  زا  یلعف  هدام  هب  دوخ  دوجو  رد  تسا  جاتحم  هک  یلعاف  اریز  دراد  بوجو  میمتت  رد  تیلخدـم 

ناـکما و هک  شتاذ  مزـال  يارب  دوب و  دـهاوخ  بوجو  میمتت  رد  تکرـش  فلا  تاذ  يارب  سپ  تسا  فلا  تاذ  فلا  بوجو  هداـم  و 
رداص ضئاف و  تایهام  تاوذ و  عیمج  هک  دش  راکـشآ  سپ  تسا  لاحم  نیا  دوب و  دهاوخ  بوجو  میمتت  رد  تکرـش  زین  تسا  مدع 

ملاع نیا  رد  راچان  هک  رش  مزال  ای  رش  دنتاریخ و  یگلمج  ماظن و  هلسلس  رد  بیترتب و  تسه  هلالج  لج  قح  لّوا  أدبم  تاذ  زا 
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لوح و اریبک و ال  اولع  نودحلملا  نوملاظلا  لوقی - امع  هللا  یلاعت  یتسناد  ار  شلیصفت  هکنانچ  تسا  داضت  تایرورض  زا  دهد  يور 
.نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  لوالا و  أدبملا  وه  يّذلا  دمحلا هللا  نیعملا و  معن  یبسح و  وه  هب و  الا  هوق  ال 

387 ص : یفسلف ، لئاسر 

[ سودرف هلاسر  ]

هیهام و اهنم  لکل  انلبق  هدوجوملا  رومالا  ( 1  ) سودرفلا هلاسر  رد  انیس  یلعوب  مالک  زا  ریغلاب  هبجاو  هیصخش  تیهام  تلاصا  هدافتـسا 
تنکف هیوهلا  روصت  ناسنالا  هیهام  كروصت  ناکل  هتیوه  ناسنالا  هیهام - تناک  ول  هتیوه و  یف  هلخاد  هتیوه و ال  هتیهم  سیل  هیوه و 

.اقیدصت یعدتسی  روصت  لک  ناکل  هدوجو و  تملعف  ناسنالا  وه  تروصت  ناسنالا  تروصت  اذا 

388 ص : یفسلف ، لئاسر 

امهوت و هیهاملا  نع  هعفر  لیحتسی  هنود و  هیهاملا  روصت  لمکتسی  اموقم ال  ناکل  الا  ءایـشالا و  هذه  هیهام  یف  هلخاد  هیوهلا  و ال  - 2
هنا یف  کشی  اناسنا ال  ناسنالا  مهفی  نم  نا  امک  ناک  و  ناسنالا ) نم   ) هیناویحلا هیمـسجلا و  ساـیق  ناـسنالا  نم - هیوهلا  ساـیق  ناـک 
وا سح  مقی  مل  ام  کشی  لب  کلذـک  سیل  دوجوم و  هیوه و  هنا  یف  کشی  ـال - کلذـک  ناویحلا  مسجلا و  مهف  اذا  ناویح  وا  مسج 

.تامزاللا ضراوعلا و  هلمج  نم  وهف  تاموقملا  هلمج  نم  سیل  تادوجوملا  نایلی  امل  هیوهلا  دوجولاف و  لیلد 

هریغ نع  هقحلی  نا  اما  همزلی و  هتاذ و  نع  تاذلا  قحلی  نا  اماف  قحال  لک  هیهاملا و  دعب  نوکت  یتلا  قحاوللا  هلمج  نم  هلمجلاب  و  - 3
نوکی نا  لاحم  و 

389 ص : یفسلف ، لئاسر 

الا لصاح  یش ء  اهمزلی  هیهاملا  نوکی  نا  لاحمف  دوجولا  یف  هعبتی  یش ء  مزلی  هل  دوجو  يّذلا ال 
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نا زوجی  الف  هسفن  لبق  ناک  دـق  نوکیف  دوجولا  دـعب  مزلی  دوجولا  لوصحلا و  دـعب  مزلی  لوصحلا  نوکی  نا  زوجی  اهلوصح و ال  دـعب 
هل تضرع  لصح  اذا  يّذلا  لصاحلا  الا  هسفن  نع  یـشلا ء  سفن  قحلی  قحالل ال  اذا  اهـسفن  نع  هیهاملل  قحاوللا  نم  دوجولا  نوکی -

نوکی دوجولا ال  لبق - تبجو و  اذا  الا  اهلولعم  بجوی  هلعلا ال  همزلی و  هعبتی و  امل  هلع  مزالل  یضتقملا  موزلملا  ناف  وه  اهببـس  ءایـشا 
نیع دوجولا  هنع  يذـّلا  ءدـبلا  نذا  نوکیف  هوجولا  نم  هجوب  هتیهم  ریغ  هدوجو  امیف  هیهاـملا  هیـضتقت  اـمم  دوجولا  نوکی  ـالف  بوجو 
یه تسیل  یتلا  هیهاملل  هیوهلا  نکی  مل  اذا  هریغ و  نم  اما  یـشلا ء و  سفن  نم  اماف  ضراع  ضتقم و  مزال و  لک  نال  کلذ  هیهاملا و 

هیهام أدـبم ال  یلا  یهتنی  هریغ و  نم  هیوهف  هیهامل  تاموقملا  ریغ  هیهام و  ریغ  هیوه  اهلکف  اهریغ  نع  اهل  یهف  اهـسفن  نع  هیوهلا  یه 
یف یهف  هلولعم  نکت  مل  الا  اهتاذل و  اهدوجو  بجی  دـجوت و ال  ملالا  اهدوجو و  اهتاذ  یف  عنتمی  هلولعملا ال  اهتیهامف  هیوهلل  هنیابم  هل 

هبجاو هبوسنملا  ههجلا  نم  هکلاه و  اهتاذ  دـح  یف  یهف  اهئدـبم  طرـشب ال  عنتمی  اهئدـبم و  طرـشب  بجی  دوجولا و  هنکمم  اـهتاذ  دـح 
یهتنا ههجو  الا  کلاه  یش ء  لک  نا  هرورض 

390 ص : یفسلف ، لئاسر 

تادوجوم تیبرت  دیحوت و  رد  انیس  نبا  يارغ  هبطخ 

هدوجو قبـسی  ضرع  ریغتیف و ال  دادـضالا  لبقی  رهوج  راکفالا ال  هلثمت  راصبالا و ال  هکردـت  رابجلا ال  هلالا  راهقلا  کـلملا  ناحبـس  »
هب طاحیف  نیاب  يذاحی و ال  هدوجو ال  یف  يزاویف  فاضی  يزجی و ال  ردـقیف و  مکب  یهاضی و ال  هباشیف و  فیکب  فصوی  رهوجلا ال 

يوحی و 
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لماش و ال هلمـشیف  هدـجب  تائیهلا و ال  دودـحلا و  هیلع  فلتخی  تایاهنلا و  هفنتکیف  عضوب  يرخا و ال  یلا  هدـم  نم  لقتنیف  یتمب  و ال 
یندالا رهوجلا  هیحان  یصقالا و  قفالا  یف  هنع  نامزلا  اعافترا  نامزلا  لحم  نع  عفتریف  اعادبا  الا  لعفب  لعاف و ال  هدوجو  ریغیف  لاعفناب 

هنایحا و فالتخا  یلا  هتاعدبم  هتبسن  هنامز و  ءاعو  رهدلا  ریغت و  لدبت و  یف  مسجلا  دوجو  رخأتم  مدقتم و  یلع  هکرحلا  لامتـشا  دنع 
دحاو ادض  اریظن و ال  نراقی  دحاو ال  ادح  اریدقت و ال  مسقنی  دحاو ال  ادـیدحت  نامزلا  للع  لئاوا  هدـحیف  ادوجو  نامزلا  یلی  ناکملا 

هدـش و هیهانتم  ریغ  هوق  وذ  لیمکتلا  لعفلاب و  هوقلاب  اـمل  راـبج  لیـصحتلا  دوجولاـب و  مدـعلا  راـهق  اـتعن  اـتاذ و  دـحاو  اددـع  هملک و 
ضیفی تاذ  هلامک  صئاصخ  یلا  یـش ء  لک  يدهت  هتمحر  هلاعف و  بابـسا  یـش ء  لکل  تأیه  هتمکح  هدـم و  هدـع و  اهیلع  يوقملل 

رهظی نا  مسجلا  هوق  یف  اعم و ال  هنع  دجوت  نا  هرثکلا  عابط  یف  سیل  دودـحم  ردـقم  بترت  تادوجوملا  هنع  بترت  دوجو و  لک  هنع 
هینامز و هیناحور ال  رهاوج  دوجو  هنع  ضیفی  هدوجو و  هسفن و  دح  یف  نکمم  هدوجو  بوجول  دوجولا  بجاو  عدبم  لک  اعدبم  هنع 

رهظاف هلاثم  اهتیوه  یف  یقلا  تألألتف و  اهعلاط  تقرـشاف و  اهل  یلجت  دادعتـسالا  هوقلا و  نع  هیلاع  داوملا  نع  هیراع  روص  هیناـکم  ـال 
اهل امب  ناک  هلاعفا و  اهنم 

391 ص : یفسلف ، لئاسر 

هینارون ماسجا  یلع  اهرثکا  لمتـشی  هینامز  اـماسجا  نهطـسوتب  عدـباف  کـلف  دوجو  اـهتاذ  نم  اـهب  صتخی  اـمب  کـلم و  دوجو  لوـالا 
وه ناولالا و  نسحا  اهناولأ  ریدتسملا و  وه  لاکشالا و  لضفا  اهلاکشا 
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جوربلا و راهنلا و  لدـعم  یکلف  نیب  داسفلا  ریغتلا و  نم  اـهنما  دادـنالا و  دادـضالا و  نع  اـهتءاربل  روصلا  فرـشا  اـهروص  رینتـسملا و 
تارین ناک  ول  تابنلا و  ناویحلا و  وشنل  هنئاکلا  تاقوالا  تفلتخا  امل  تارینلا  نود  اکالفا  نک )  ) ناک ول  جیوعتلا و  ءاوتـسالا و  یکلف 

لوصفلا و توتـسال  راهنلا  لدـعم  نع  لئاملا  کلفلا  نکی  مل  ول  ءانفلا و  نوکلا و  ملاـع  یف  ءاوضـألا  ثاـثبنا  قهز  اـمل  كـالفا  ـالب 
اعنتمم ناـک  هیقاـب و  نم  دوجولا  ءاـطعا  یف  یقبی  مل  دوجو  هیهاـنتم  ریغ  هوق  وذ  تنا  کناحبـس  راـطقالا  یحاونلا و  لاوـحا  تهباـشت 

هوق وذ  کنا  امک  لاعفنالا  یف  هیهانتم  ریغ  هوق  تاذ  یلوالا  یلویهلا  تقلخف  اعمتجم  اقرافم ال  الا  دـجوی  نا  اعم و  یهانتی  ام ال  دوجو 
تقلخف دسفملا  یلع  ءاصقتـسا  نوکتملل و  دایقنا  يذ  ددبم و  عماجب و  الا  متی  داسفلا ال  نوکلا و  نا  تملع  لاعفلا و  یف  هیهانتم  ریغ 

ام اهب  کسامتیل  هسوبیلا  لیکـشتلا و  قیلختلل و  ماسجالا  اهب  داقنیل  هبوطرلا  اهتافـص و  یف  هعماج  هدوربلا  اـهتاذ و  یف  هددـبم  هرارحلا 
نخستل درابلا  رـصنعلا  هتنکـسا  ول  یلعالا و  لحملا  اهنیخـس  تنکـسا  یلوالا و  رـصانعلا  اهنم  تقلخ  لیدعتلا و  میوقتلا و  نم  تذخا 

تاذ یلوالا  رـصانعلا  تقلخ  ناکملا و  هوقلاب و  ناوکـالا  ریاـس  یلع  هرارحلا  ءـالیتسال  کـله  ـالا  نئاـک  یقب  اـمل  کـلفلا و  هکرحب 
وه يّذلا  ءایـضلا  اهیلع  فقو  امل  الا  ءاربغ و  نول  تاذ  ضرالا  تقلخ  عاعـشلا و  عطاس  اهیف  ذوفنلا  نع  عنتمال  الا  عابطلا و  یف  فافش 

ضرغلا ناک  دـلوتم و  دـساف و  نوکتمف و  ءانثتـسا  اناویح  اتابن و  ادامج و  اهنم  تقلخف  هیعیبطلا  ناوکالل  هلعافلا  هیزیرغلا  هرارحلل  هلع 
کلذ نم  مدقملا 
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هقطان سفن  اذ  ناسنالا  تقلخ  هقحتسم و  لباق  نع  رـصقی  هقح و  ارـصنع  توفی  الئل  ناوکالا  رئاس  هتلاضف  نم  تقلخف  ناسنالا  هقلخ 
تقراف دادـشلا و  عبـسلا  اهب  لکاشف  دادـضالا  مدـعف  هجازم  لدـتعا  اذا  للعلا  لئاوا  رهاوج  هباش  دـقف  لمعلا  ملعلاب و  اـهیکز  ناـک  نا 
أدبملا تنا  لوعملا و  کیلع  موصن و  کل  یلصن و  کیلأ  مورن و  كایا  انیدابم  بر  انبر و  لئاوالا  للعلا  اهب  لکاشف  لباوقلا  هتروص 

یلع یلصت  نا  هرخآ و  هلوا و  کلذ و  یلو  کنا  هیادهلا  هضافا  ههبـشلا و  فک  هلفغلا و  نم  هیبنتلا  همـصعلل و  قیفوتلا  کلأسن  لوالا 
نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  هعیرشلا  بحاص 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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